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  چکیده

ه ساالر، گذشته از چنـد رسـالۀ کوچـک    اللّ الدین علی بن فضل دان و فیلسوفی به نام حسام از ریاضی
در مثلثـات کـروی بـاقی مانـده اسـت کـه خواجـه         جامع قـوانین علـم الهیئـة   ریاضی، کتابی به نام 

ین حـال،  با ا. از آن بهره برده است کشف القناع عن اسرار الشکل القطاعنصیرالدین طوسی در تألیف 
های جدید نیز آنچه در بارۀ او گفته شده نادرسـت   ندرت یاد شده و در پژوهش به در منابع کهن از او
برخی از پژوهشگران زمان زندگی او را اوائل قرن ششم و برخی دیگـر اواسـط قـرن    . و متناقض است
های قرن پـنجم   در نیمه جامع قوانین علم الهیئةکه  اند برخی دیگر نیز، که پذیرفته. اند هفتم دانسته
الـدین سـاالر را قـرن     اند و زمان زنـدگی حسـام   ، این اثر را از کسی دیگر گمان بردهاست تألیف شده

جـامع قـوانین   در این مقاله، با تحلیل این اقوال، نشان داده خواهد شد کـه  . اند هفتم هجری دانسته
الـدین   و نویسندۀ آن نیز کسی جـز حسـام  است هجری تألیف شده در اواسط قرن پنجم  علم الهیئة

الـدین   هـای حسـام   ساالر نیست و اقوال دیگر در این باره نتیجۀ خلط میان او و دو تن دیگـر بـه نـام   
الـدین معرفـی خواهـد شـد و      گذشته از این، اثری دیگـر از حسـام  . الدین شامی است منجم و حسام

  .نیز مورد بحث قرار خواهد گرفتجایگاه او در تاریخ علم مثلثات 
الـدین شـامی، علـی بـن احمـد نسـوی،        الدین منجم، حسـام  الدین ساالر، حسام حسام :ها کلیدواژه

   ، مثلثاتجامع قوانین علم الهیئةنصیرالدین طوسی، 
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  مقدمه
یـا  ( طّـاع شکل القَالکشف القِناع عن أسرار خواجه نصیرالدین طوسی در دو جا از تحریر عربی رسالۀ 

و در ) ٣٣٦و  ٣٣٤صـص  ،]٢[؛ طوسـی  ٢٧و  ٢٠صص، ]١[طوسی ) (طّاعکشفُ القِناع عن أسرار القَ
 فضـل  الـدین  حسام از ای نوشته از) ر٢٠ – پ١٩های  برگ، ]٣[طوسی (آن  یک جا از تحریر فارسی

 فن این در تبحر به را اش نویسنده و کند می یاد آن دقیق نام ذکر بدون موضوع همین در ساالر هاللّ
های ممکن قطـاع سـطحی    به تقصیر در شمارش حالت را او موارد این از یکی در هرچند ستاید می
طوسـی  (مباالتی در اثبات قضـایا    و در مورد دیگر به بی) ٣٣٤ص، ]٢[؛ طوسی ٢٠ص، ]١[طوسی (
 ١کـراوزه  مـاکس  ١٩٣٦ در. کنـد  می متهم) همانجا، ]٣[؛ طوسی ٣٣٦ص، ]٢[؛ طوسی ٢٧ص، ]١[

در  ٣٣٤٢ای بـه شـمارۀ    ، که جـزو مجموعـه  جامع قوانین علم الهیئة نام به ای رساله که شد مدعی
ـ  الدین فضـل  کتابخانۀ احمد سوم در موزۀ توپقاپی سرای ترکیه موجود است، همان رسالۀ حسام ه اللّ

قطـع   از آن پس مؤلفان دیگر نیز این رساله را بـه ). ٥١١صکراوزه، (ساالر در بارۀ شکل قطاع است 
از او » احتمـاالً «، کسـانی نیـز آن را   )٢٢٧ص، ]١[قربـانی  (انـد   الـدین سـاالر نسـبت داده    به حسـام 
اند مؤلف آن را ناشـناخته   برخی دیگر نیز که از این کتاب استفاده کرده). ٣٩١ص ٢لُرچ،(اند  دانسته
از ایـن بیشـتر    الـدین در اثـر طوسـی را    تأثیر نوشتۀ حسام) همانجا(لرچ ). XII ٣دبارنو،(اند  دانسته
کشف گوید که  داند و بر اساس یکی از عبارات خود طوسی، که پیش از این از آن یاد کردیم، می می

بـا ایـن حـال، اطـالع مـا در بـارۀ زنـدگی و آثـار         . است جامع قوانین علم الهیئة» مبتنی بر« القناع
اند با مطالبی کـه   او گفته ۀ دوران زندگی الدین ساالر بسیار اندک است و آنچه مورخان در بار حسام

این مقاله کوششی اسـت بـرای   . خواند آید نمی به دست می جامع قوانین علم الهیئةاز مقدمۀ کتاب 
تـاریخ مثلثـات و   در  جامع قوانین علم الهیئةالدین ساالر، جایگاه  روشن کردن دوران زندگی حسام

  .ساالر نیستالدین  له که مؤلف این کتاب کسی جز حسامأنیز اثبات این مس
  

                                                
1. Maxx Krause 

2. Lorch 

3. Debarnot 
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  جامع قوانین علم الهیئةزمان تألیف 

الدین بـه   مدعی شد که اثری دیگر از حسام) ١٦٦صتهرانی، (الدین تهرانی  نخستین بار سید جالل
مورخان . الدین در این زمان زنده بوده است تألیف شده و بنا بر این حسام ق٥١٣در  زیج شاهینام 

مرحـوم  . انـد  دانان قـرن ششـم دانسـته    الدین را از ریاضی حسام اند و دیگری نیز این نظر را پذیرفته
هجری زنده  ٥٢٧گفته است که او در حدود  منبعیهمائی پا را از این فراتر نهاده و بدون ذکر هیچ 

معاصـر و در  ) ١٢٠-١١٩صـص ، ]١[همـائی  (الدین انوری  بوده، با عبدالرحمن خازنی و حکیم اوحد
مرحـوم مـدرس رضـوی نیـز بـدون ذکـر مأخـذ او را از        . اسـت نوشتن زیجی همکـار ایشـان بـوده    

  ).٣٦٦صمدرس رضوی، (های بزرگ و معاصر خواجه نصیر طوسی دانسته است  دان ریاضی
در مورد تاریخ تألیف این کتـاب بـه دسـت     جامع قوانین علم الهیئةبا این حال، آنچه از مقدمۀ 

انـد، و   آنچه برخی از ایـن محققـان فـرض کـرده    آید تاریخ تألیف این اثر را در حدود نیم قرن از   می
. برد تر می اند، عقب الدین ساالر گمان برده نزدیک به دو قرن از آنچه برخی دیگر زمان زندگی حسام

موالنـا األجـل العـالم العـادل     «نویسد که کتاب خود را برای کتابخانۀ  نویسنده در مقدمۀ این اثر می
تـألیف  » نصور بن محمد مـولی أمیرالمـؤمنین أطـال هللا بقائـه    نصر م المؤید عمیدالملک والدین أبی

گوید که در ایام نوشتن این اثر در اصـفهان زنـدگی    و در جای دیگر از همین مقدمه می. کرده است
گذرانیده و از بارگاه حامی خود دور بوده است و این کتاب را برای آن نوشـته اسـت    سختی می را به

رأی عالی خواستار آن شود که کار رصد پایان بگیرد، «ان بیاید و نیز اگر که نامش در آن بارگاه به زب
ای باشد که جز با شناختن  و مقدمه... » قانون عمیدالملکی«های  این کتاب یک باب از مجموعۀ باب
  ).١پیوست :   نک(» شود آن آگاهی بر این علم ممکن نمی

هرچند در اصفهان  ویکه شود  نوشته معلوم می جامع قوانین علم الهیئةۀ  از آنچه نویسند
کرده اما با دربار طغرل سلجوقی مربوط بوده است، و بنا بر این تاریخ تألیف این اثر پس  زندگی می

شخصی که کتاب به نام او نوشته شده همچنین . از تصرف اصفهان به دست طغرل است
ی است که مؤلفان قدیم در اشاره به این عادت» الدینو«افزودن قید (ت لقب داشته اس» عمیدالملک«

مولی «بوده و نیز لقب » منصور بن محمد«و نامش » ابونصر«اش  ؛ کنیه)اند گونه القاب داشته
الصدر «در جای دیگری از همین مقدمه، نویسنده او را . شده است بر او اطالق می» امیرالمؤمنین
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گذشته . نکه این منصور بن محمد وزیر بوده استخواند و این نیز داللت قطعی دارد بر ای می» الرفیع
ای ساخته بوده، یا دست کم کسانی در تحت حمایت او به کار رصد مشغول  از این، وی رصدخانه

جامع قوانین های این رصدها تألیف کند، یا مؤلف  اند، و قصد داشته زیجی هم بر اساس یافته بوده
بیرونی،  القانون المسعودیو آن را، احیاناً به قیاس  داشتهامید نوشتن چنین کتابی را  علم الهیئة

و این نیز گواهی دیگر است بر اینکه شخصی که رساله به . نام داده است» القانون العمیدالملکی«
  .شده است شناخته می» عمیدالملک«نامش تألیف شده به لقب 

بیـگ   ر مشهور طُغْرلعمیدالملک کُنْدُری وزی تواند باشد جز  شخصی با این مشخصات کسی نمی
دار بـود و   وزارت طغرل، و پس از او آلب ارسالن، را عهـده هجری  ٤٥٦تا  ٤٤٧سلجوقی که از سال 

نـام عمیـدالملک را   . ق به دستور آلب ارسالن، برادرزاده و جانشین طغرل کشـته شـد  ٤٥٦در سال 
ند و به همین دلیل برخی ا البته او را گاهی محمد بن منصور نیز خوانده. اند منصور بن محمد نوشته
ابـن   :   نـک (اند که نام او منصور بن محمـد اسـت و نـه محمـد بـن منصـور        از مورخان تصریح کرده

کـه معمـوالً   »  مولی امیرالمـؤمنین «مانَد صفت  می). مصحح ٥٦٥، پانوشت شمارۀ ٣٠٧صالعمرانی، 
صـابی، کـه معاصـر     به نوشتۀ هالل بن محسّـن . آید جزو اسم و مشخصات عمیدالملک کندری نمی

این عنوان در مکاتبات خلیفه در خطاب با بزرگانی کـه از مـوالی یـا غیـر      عمیدالملک بوده، معموالً
برخی از بزرگانی کـه نزدیـک بـه زمـان عمیـدالملک      ). ١٠٤صصابی، (رفت  عرب بودند به کار می

در (غزنوی  ان مسعودو سلط اند، از جمله سلطان محمود اند به این لقب خوانده شده کرده زندگی می
، ]١[ذهبـی  (طغـرل سـلجوقی    ، خود)٢٩٤، ص١جیهقی، به، اللّ ای از خلیفۀ عباسی القائم بامر نامه
، ٢ج، ]٢[ذهبـی  (و از میان اهل علم، داود بـن علـی اصـفهانی، پیشـوای ظاهریـه       )٣٢٧، ص٢٩ج
دان خوارزم و حامی و استاد و همکـار بیرونـی کـه بیرونـی او را      و ابونصر عراق امیر ریاضی) ١٤ص
  . خواند می» مولی امیرالمؤمنین«

عمیدالملک کندری، به اقتضای مقام وزارت، با دربار خالفت بغداد رابطه و رفت و آمد و مکاتبـه  
ـ  ق به بغداد رفت تا ترتیب ازدواج ٤٤٨در سال . داشته است ه را خدیجه دختر خلیفه القائم بـامر اللّ

ق نیز که طغرل بـه بغـداد   ٤٤٩در سال ). ٦١٧، ص٩جابن اثیر، (برای داود، برادرزادۀ طغرل، بدهد 
دارالخالفـه بـه   » رئـیس الرؤسـاء  «رفت، یک روز پیش از آنکه سلطان سلجوقی به دیدار خلیفه برود 
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هی ما از خطاب او به عمیدالملک در جریان یکی آگا). ٦٣٣، ص٩جابن اثیر، (دیدار عمیدالملک آمد 
  .از این ارتباطات او با دربار خالفت است، که داستان آن را ابن العمرانی نقل کرده است

ق، طغرل که در آن زمان سنش به هفتاد سـال نزدیـک شـده بـود، مـریم خـواهر       ٤٥٣در سال 
شـنبه سـیزدهم    در روز پـنج . خواستگاری کردتر از وی نبود  ه را که او نیز جوانخلیفه القائم بأمر اللّ

بـر در تبریـز ایسـتاد و فرمـان     » عمیدالملک ابونصر محمد بن منصور کندری«ق، ٤٥٤شعبان سال 
دریافت کـرد و  ) احتماالً از ابن المحلبان فرستادۀ خلیفه(خلیفه را در مورد وکالت او در کار ازدواج 

جمه کرد و پیمان زناشـویی را چنانکـه مقتضـای آن    بیگ خواند و برای او تر آن را بر سلطان طغرل
تـو ای ابونصـر   ... چـون مراتـب دوسـتداری و اخـالص     «: در متن فرمان آمده بود. فرمان بود، بست
دستور خلیفه صادر شد که کار این وصلت شریف ... معلوم شد  مولی امیرالمؤمنینمحمدبن منصور 

جز ذکر محمد بن منصور، به جـای منصـور   ). ١٩٨صابن العمرانی، (» ...و مقدس به دست تو باشد 
نامه داللت بر آن دارد کـه کنـدری دسـت     بن محمد که صورت درست نام کندری است، این وکالت

از اینکه او پیش از این تاریخ هم بـا ایـن   . ق مولی امیرالمؤمنین خوانده شده است٤٥٤کم در سال 
  .لقب خطاب شده باشد اطالعی نداریم

در زمان صدارت عمیـدالملک   جامع قوانین علم الهیئةشود که  گفتیم نتیجه می از مجموع آنچه
، ١٨ج، ]٢[(ذهبی . تاریخ شروع صدارت عمیدالملک درست معلوم نیست. کندری، تألیف شده است

اگر این قول را بپذیریم، ). ٣٣٨صزامباور، : قس(دوران صدارت او را نه سال دانسته است ) ١١٤ص
؛ اگـر فـرض کنـیم کـه     تـألیف شـده اسـت    ق٤٥٦و  ٤٤٧میـان سـالهای    ةلهیئجامع قوانین علم ا

مورد خطاب قرار » مولی امیرالمؤمنین«الملک پیش از ماجرای ازدواجی که نقل کردیم با لقب عمید
وجـود  بـا   اگر این دو نظـر را نپـذیریم و   و است؛ ٤٥٦و  ٤٥٤نگرفته، تاریخ تألیف آن میان سالهای 

، ایـن کتـاب را مربـوط بـه پـیش از دوران وزارت      برای عمیـدالملک  »صدر«تصریح مؤلف به عنوان 
، های دیگری در خدمت طغرل بوده اسـت  تمَو زمانی بدانیم که او با همین لقب در سِ عمیدالملک

تاریخ تألیف آن پس از تصرف اصفهان به دست طغرل، یعنی پس  ، چنانکه پیش از این گفتیم،یقیناً
  . است) ٥٦٢،ص٩ج ابن اثیر،(ق ٤٤٢از سال 
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 جامع قوانین علم الهیئةبا توجه به مقدمۀ ) ٢١-٢٠صص( ١معاصر تنها روزنفلد محققاندر میان 
و بنا بـر ایـن تـاریخ تـألیف آن     است نتیجه گرفته که این کتاب به عمیدالملک کندری تقدیم شده 

م ١٢٦٢سـاالر را  الـدین   تواند متأخر بر دوران صدارت این وزیر باشد، امـا چـون، مـرگ حسـام     نمی
دانسته، برای حل این مشکل به فرض عجیبی متوسل شده و گفته است که این رسـاله از  ) ق٦٦١(

زیسته و مدتی  الدین ساالر نیست بلکه نوشتۀ علی بن احمد نسوی است که در قرن پنجم می حسام
کشـف  مطالـب   آنگاه، با توجه به شباهت فـراوان میـان  . از زندگی خود را در اصفهان گذرانده است

ذارد، بـرای آنکـه   گـ  که تردیدی در استفادۀ خواجه از آن باقی نمی جامع قوانین علم الهیئةبا  القناع
تری در کـار آورده و   بتراشد، فرض عجیب کشف القناع بر جامع قوانین علم الهیئة وجهی برای تأثیر

کـه  (نسوی نوشـته بـوده    الهیئةجامع قوانین علم ای بر پایۀ  الدین ساالر رساله گفته است که حسام
  . و خواجه نصیر از آن در تألیف کتاب خود استفاده کرده است) طبعاً اکنون در دست نیست

، ]٢[قربانی (وجود دارد  شباع في شرح الشکل القطاعإلا نامای به  البته در میان آثار نسوی رساله
 موجود استکتابخانۀ دانشگاه لیدن ای از آن در  این رساله تا کنون منتشر نشده، اما نسخه). ٢٠ص
و لرچ نیز بخشی از آن را که به اثبات شکل قطاع کروی مربوط است، با ترجمۀ التینی ) نسوی:   نک(

-٣٦٢صـص لـرچ،  (آمده، منتشر کـرده اسـت    مجسطیهای التینی  این بخش که در یکی از نسخه
کلی متفاوت  شود که اثری است به میمعلوم  جامع قوانین علم الهیئةاز مقایسۀ این رساله با ). ٣٧٣

در «مطالب مثلثاتی و نجومی در کنار هم آمده است و  جامع قوانین علم الهیئةکه در آن، بر خالف 
و نسـوی در آن  ) ٣٥٥صلـرچ،  (» اسـت  مجسطیواقع کل این رساله توضیح مثلثات و نجوم کروی 

 کـه در قـرن چهـارم کشـف شـده      یاییتنها به توضیح شکل قطاع اکتفا کرده و گویی از همۀ قضـا 
چون تا کنون رسالۀ دیگری در بارۀ شکل قطاع به نسوی نسبت ). ٢پیوست  :  نک(خبر بوده است  بی

داده نشده، دو فرض روزنفلد جز دست و پا زدن برای حل مشکل ناسـازگاری میـان تـاریخ تـألیف     
الر فرض کرده است، محمـل  الدین سا و تاریخی که وی برای زندگی حسام جامع قوانین علم الهیئة

  .دیگری ندارد

                                                
1. Rosenfeld 
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ق دانسته است، امـا خواجـه نصـیر    ٦٦١الدین ساالر را در  گوید که چرا مرگ حسام روزنفلد نمی
ق تألیف شده، از ٦٥٤، که یقیناً پیش از سقوط الموت در سال کشف القناعطوسی در تحریر فارسی 

دهـد او در   کند، که نشان مـی  یاد می» هاللّه ساالر رحمه الدین علی بن فضل اللّ حسام«او به صورت 
  . این تاریخ زنده نبوده است

  

  الدین ساالر زمان زندگی حسام

 جامع قوانین علم الهیئـة اگر او مؤلف . الدین ساالر داریم تا کنون سه تاریخ برای زمان زندگی حسام
باشد، دوران فعالیت علمیش اواسط قرن پنجم است؛ اگر گفتۀ سید جالل تهرانی را بپذیریم، وی در 

کرده است، نظر همائی نیز زمان زندگی او را در همین حدود قرار  اوایل قرن ششم زندگی و کار می
معاصـر   را مالک قرار دهـیم، وی ) ٢١٦صباقری، (دیگر  پژوهشگرانیدهد؛ و اگر قول روزنفلد و  می

نکتۀ جالب این اسـت کـه   . خواجه نصیر طوسی بوده و در اواسط قرن هفتم هجری فعال بوده است
اند، بدون توجه  دانسته جامع قوانین علم الهیئةبرخی از محققان، در عین حال که او را مؤلف همین 

  .اند عاصر خواجه نصیر طوسی شمردهبه مقدمۀ این اثر او را م
آید که این نظر نتیجۀ خلط مضاعف است، ازیک سـو خلـط    به نظر می. نیماز نظر تهرانی آغاز ک

بنـا بـه روایـات مشـهور خیـام و       که در ثلث سوم قـرن پـنجم تـألیف شـده و     زیج ملکشاهیمیان 
هرچند احتمال دخالت خازنی در ایـن کـار کـم    (اند  عبدالرحمان خازنی در نوشتن آن دست داشته

 ٥١٥و  ٥١٣بـین سـالهای    نی، که در دوران سلطنت سـنجر عبدالرحمان خاز زیج سنجریو ) است
زیرا در مقدمۀ آن از دو وزیر سنجر نام برده شـده، یکـی ابوالمحاسـن عبـدالرزاق بـن      -نوشته شده 

به وزارت رسیده  ٥١٣ه بن علی بن اسحاق، برادر زادۀ خواجه نظام الملک معروف که در سال عبداللّ
 ٥١٥و دیگری ابوطاهر سعد بن علی بن عیسی که در ) ٣٣٩صزامباور، (درگذشته است  ٥١٥و در 

زیـج  و از سوی دیگـر خلـط میـان     -)همانجازامباور، (مرده است  ٥١٥به وزارت رسیده و در همان 
تهرانی تألیف مشـترک   گمان، که به زیج ملکشاهیو  ،الدین ساالر منسوب است ،که به حسامشاهی
گذشته از این، باقری به این . است بوده وحدالدین انوریالدین ساالر و عبدالرحمان خازنی و ا حسام
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تألیف شده است، استناد به این زیج را قاطع ندانسته اسـت   زیج شاهیدلیل که آثار مختلفی به نام 
  ). ٢١٧صباقری، (

ای از تاریخ وصاف،  اصل نظر همائی نیز همین نظر تهرانی است، جز اینکه او، با استناد به حاشیه
  ). همانجاباقری، (دانسته است  ق٥٢٧تألیف این زیج را تاریخ 

» الـدین  حسـام «اند نتیجۀ خلط میان دست کـم سـه    راه او رفته هاما نظر روزنفلد و کسانی که ب
هنگامی که هالکو خان قصد حمله به ) ٢١٦ص؛ باقری، ١٠٠٦، ص٢ج(به نوشتۀ رشیدالدین . است

کند  ان قاآن مصاحب او بود تا اختیار نزول و رکوب میالدین منجم را که به فرم حسام«بغداد داشت 
چـون بـه واسـطۀ     .کنمداهنه تقریر  نماید بی طلب داشت و او را فرمود که هر آنچه در نجوم می... 

و اگـر پادشـاه سـخن    ... گفت که مبارک نباشد قصد خاندان خالفت کـردن  ... قربت جرأتی داشت 
اسبان بمیرنـد و لشـکریان بیمـار     ۀاول آنکه هم: اهر شودد شش فساد ظبنده نشنود و آنجا رود، زو

بعد از آن خواجه . ... ؛ ششم آنکه پادشاهی بزرگ در آن سال وفات کند...آفتاب برنیاید : شوند؛ دوم
پنداشـت کـه بـر سـبیل امتحـان      . خواجه متوهم گشت... نصیرالدین محمد طوسی را طلب داشت 

الدین را طلب فرمود تا با خواجه  بعد از آن حسام. ... شودگفت از این احوال هیچ یک حادث ن. است
انـد و هـیچ    خواجه گفت به اتفاق جمهور اهل اسالم بسیاری از صحابۀ کبار شهید شـده . بحث کند

الدین در مورد عواقـب حملـه    های حسام بعد از تسخیر بغداد، چون پیشگویی. »...فسادی ظاهر نشد 
ار درنیامد، مغوالن به فرمان هالکو او را در شب پنجشنبه هشـتم  به بغداد و قتل خلیفه درست از ک

مرحوم مـدرس رضـوی کـه    ). ١٠٧، ص؛ خواندمیر١٠٤٥، ص٢جرشیدالدین، (ق کشتند ٦٦١محرم 
حبیب به عنوان یکی از معاصران خواجه نصیر، از » الدین منجم حسام«این ماجرا را ذیل شرح احوال 

الـدین مـنجم همـان     کـه ایـن حسـام    )٣٠٠ص رس رضوی،مد(نقل کرده توجه داشته است  السیر
الـدین   مـنجم و حسـام   الدین ساالر نیست، زیرا در کتاب خود دو یادداشت جداگانه به حسام  حسام

بـا  . ساالر اختصاص داده است؛ هرچند این دومی را هم، چنانکه دیدیم، معاصر خواجه دانسته است
الدین منجم، یعنی  تاریخ قتل حسام) ٢١٦ص؛ باقری، ٢١-٢٠صصروزنفلد، ( پژوهشگرانیاین حال 

انـد و زنـدگی ایـن دو را بـا یکـدیگر       الـدین سـاالر دانسـته    ق، را همان تاریخ درگذشت حسـام ٦٦١
  .اند آمیخته
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اینکـه، چنانکـه    یکـی . چند دلیلبه . الدین ساالر است الدین منجم یقیناً کسی جز حسام حسام
الدین مـنجم هفـت سـال     زنده نبوده است، در حالی که حسام ق٦٥٤الدین ساالر در  گفتیم، حسام

ـ  فضـل الدین منجم، چنانکه از نوشتۀ رشـیدالدین   دیگر آنکه حسام. پس از آن کشته شده است ه اللّ
آید، نـزد مغـوالن    الدین برمی عالمی احکامی بوده و چنان که از فحوای کالم خواجه رشید ،پیداست

کرده و بنا بر  ، هالکو را در لشکرکشی به ایران و عراق همراهی میمقرب بوده و به دستور منکو قاآن
الـدین سـاالر    این شاید بیشتر زندگی خود را در بیرون از ایران به سر برده است، در حالی که حسام

با این حـال  . دان بوده و در زمان خواجه نصیر برخی از آثار او در دست بوده است فیلسوف و ریاضي
برد او  نام می کشف القناعراگیر نبوده، به طوری که خواجه نصیر بار دومی که در شهرت او چندان ف

خوانده است، گویی انتظار ندارد که خواننده او را » ه الساالر المذکورعلي بن فضل اللّ الدین حسام«را 
هی الـدین مـنجم هـیچ آگـا     سوم اینکه از احوال این حسام. جز از راه اشارۀ او در این کتاب بشناسد

الدین ساالر به دستور هالکو کشـته شـده    دیگری در دست نیست و اگر کسی با مرتبۀ علمی حسام
شد، همچنان که از بسیاری از عالمان که در حملـۀ   بود به احتمال بسیار زیاد در جایی از او یاد می

لـدین  ا هـای حسـام   دلیل چهارم اینکه شاید کل داستان پیشـگویی . اند خبر داریم مغول کشته شده
ۀ مغـوالن بـه   هایی باشد که از عواقـب حملـ   منجم و بحث خواجه نصیر با او افسانه و بازتاب نگرانی

. چند صد سالۀ عباسی در ذهن عوام، و شاید نیز خواص، وجود داشته اسـت بغداد و سقوط خالفت 
اشـاره  به هر حال خواجه نصیر خود در گزارشی که از فتح بغداد به او منسوب است به ایـن مـاجرا   

دارد نه به این  نکرده است، و در این گزارش خود خلیفه نیز اگر هالکو را از تسخیر بغداد بر حذر می
آید و حوادثی از آن جنس که حسام منجم پیشگویی کرده است  دلیل است که آسمان به زمین می

کند چه ایـن  هالکو را چه محل باشد که قصد خاندان آل عباس «دهد، بلکه به این دلیل که  رخ می
گزارش خواجه نصیر، یا منسوب به او ). ٨٦٤-٨٥٥صص، جوینی(» دولت مانند وی بسیار دیده است

از فتح بغداد لحن بسیار عینی دارد و در آن سخنی از مشورت هالکو با منجمان، و یـا بحـث میـان    
سـتی  همچنین اگر قتل حسـام مـنجم بـه سـبب نادر    . خود او و حسام منجم، به میان نیامده است

  .هایش بوده، معلوم نیست که چرا هالکو این کار را پنج سال پس از فتح بغداد کرده است پیشگویی
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و » الـدین مـنجم   حسـام «الدین دیگری که نـامش در ایـن داسـتان بـه میـان آمـده و بـا         حسام
جایی ترین  قدیم. است» الدین شامی حسام«یکی دانسته شده » ه ساالرالدین علی بن فضل اللّ حسام«

اسـت  ) ق٧٤٩درگذشته (ه العمری اللّ ابن فضل بصارمسالک األآمده در  که نام این شخص در متون
. انـد   تکـرار کـرده  ) ق٧٦٤ ۀهـردو درگذشـت  (دی و ابن شاکر کتبی اش را صالح الدین صف که نوشته

الـدین   به روایت شمس ،این سه). ٢٥٠، ص٣ج؛ کتبی، ١٥٠، ص١ج؛ صفدی، ٢٠١، ص٩جعمری، (
ولیت رصدخانه بـا علـی   ؤاند که او در زمانی که مس آورده ،حسن بن احمد حکیمش از دوستجزری 

و در آنجـا  به مراغـه رفتـه   ) ومتولیّه علی بن الخواجا نصیرالدین(الدین طوسی بوده  بن خواجه نصیر
 را دیده و» الدین الشامی حسام«الدین ایکی و  ی و شیخ کمالالدین شروان الدین عرضی و شمس مؤید

الـدین  یکی اینکه مؤید. چند اشکال دارد این روایت. از رصدخانه و آالت رصد آن بازدید کرده است
، هشت سال پیش از مرگ خواجه نصیرالدین ق٦٦٤ه در اللّ عرضی به گفتۀ خواجه رشیدالدین فضل

ر د«، که او را مؤیدالدولۀ عرضی خوانده اما گفته است که ٩٣٧، ص٢جرشیدالدین، (درگذشته است 
اما در هیچ منبعی نیامده که در زمان زندگی خواجه نصـیر  ). »علوم ریاضی یگانه و حکیم فرزانه بود

دیگر اینکـه از ایـن نوشـته چیـزی بـه      . ادارۀ رصدخانۀ مراغه به عهدۀ یکی از فرزندان او بوده است
با . رده استک در رصدخانۀ مراغه کار می» الدین شامی حسام«آید جز اینکه شخصی به نام  دست نمی

الدین  حسام«این حال، روزنفلد و احسان اوغلو، معلوم نیست بر پایۀ چه مأخذ دست اولی، زیر عنوان 
داستانی در بـارۀ زاده شـدن او در شـام، پیوسـتن او بـه سـلطان محمـد        » ه شامیعلی بن فضل اللّ

ـ  خوارزمشاه، و کوشش او برای بازداشتن خوارزمشاه از حمله به بغداد، می نویسـند کـه    د و مـی آورن
های او در مورد عواقب حمله به بغـداد درسـت درآمـد و مغـوالن ایـران را تسـخیر        بینی چون پیش

هـای بعـدی    منجم، احکامی، و مشاور چنگیـز خـان و خـان   «سپس . کردند، به چنگیز خان پیوست
ـ    الدین منجمی می الدین شامی همان حسام در اینجا حسام. شد» مغول تا هالکو ه گفتـۀ  شـود کـه ب

ه در مسائل احکامی مشاور هالکو بـود و بنـا بـر ایـن روزنفلـد و احسـان اوغلـو        اللّ رشیدالدین فضل
افزایند که او بعد از فـتح   آورند و فقط می ماجرای او را که پیش از این از رشیدالدین نقل کردیم می

الـدین شـامی    با حسـام دوباره بغداد همکار خواجه نصیر در رصدخانۀ مراغه شد، تا به این طریق او 
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؛ بـاقری،  ٢٠٨صروزنفلـد و احسـان اوغلـو،    (اند درست باشد  یکی شود و عنوانی که برای او ساخته
  ). ٢١٦ص

قصد حمله به بغداد داشت، اما چون سپاهیانی که  ٦١٤البته سلطان محمد خوارزمشاه در سال 
ن و حملـۀ ترکـان و کـردان    برای این کار فرستاده بود در دو یا سه منزلی همدان دچار برف سنگی
-٣١٧، ص١٢جابـن اثیـر،   (شدند، این را به فال بد گرفت و از بیم حملۀ مغول به خوارزم بازگشت 

الـدین، کـه    هـای حسـام   به بغداد حمله نکرد که پیشگویی بنا بر این خوارزمشاه بیچاره اصالً). ٣١٨
اگر فرض کنـیم  . مده باشدگویی متخصص پیشگویی عواقب وخیم حمله به بغداد بوده، درست در آ

در این سال سی ساله بوده، چون به هر حال در سنی بوده که منجم » الدین ساالر شامی حسام«که 
فرض اینکه منجمی با . شود و مشاور خوارزمشاه باشد، سن او هنگام فتح بغداد هفتاد و دو سال می
باشد البته محال نیست، ولی  این سن و سابقه زیر دست خواجه نصیر در مراغه به کار مشغول شده

از . شـود  ویژه که چهار سال بعد از آن او در بغداد است و در همان جا کشته می به. بسیار بعید است
هایی که در ایـن دوره زنـدگی    الدین اینها گذشته اگر فرض ضمنی این دو را بپذیریم که همۀ حسام

! الدین چلبی را هم به این داستان کشید حساماند، معلوم نیست چرا نباید پای  اند یکی بوده کرده می
نیسـت، بایـد از یـک    » ه سـاالر اللّ الدین علی بن فضل حسام«الدینی  برای اینکه معلوم شود هر حسام

ق در جنگ او ٧٠٢هم یاد کنیم که از اطرافیان الملک الناصر بوده و در » الدین حاجب ساالر حسام«
باید اضافه کنیم که  ).٢٢٨-٢٢٧صصاقبال، (داشته است با قوای غازان خان در مرج الصفر شرکت 

الـدین سـهروردی صـوفی نیـز      داستان برحذر داشتن خوارزمشاه از حمله به بغداد را به شیخ شهاب
حدیثی روایت «ه او را نزد خوارزمشاه فرستاد و او اند که خلیفه الناصر لدین اللّ اند و گفته نسبت داده

، و سلطان در جـواب گفـت کـه    )یعنی عباسیان(» کرد که مشتمل بود بر نهی از ایذا و اضرار ایشان
اند  گویی که رسول از ایذاء ایشان نهی فرموده مجموع فرزندان عباس در زندان متولد شده آنچه می«

اما ). ٤٠٠-٣٩٩، صص٤جمیرخواند، (» فته هم از ایشان بودهو آن کس که ایذاء بنی عباس صدور یا
، چیزی است که تـا آنجـا    الدین نامی خوارزمشاه را از حمله به بغداد برحذر داشته باشد اینکه حسام
  .دانم در هیچ منبعی نیامده است که من می
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  الدین ساالر به دست حسام جامع قوانین علم الهیئةشواهد تألیف 

الدین شـامی، و نیـز    الدین منجم است و نه حسام الدین ساالر نه حسام تا اینجا معلوم شد که حسام
پس یـا  . در اواسط قرن پنجم هجری تألیف شده استرسالۀ جامع قوانین علم الهیئة معلوم شد که 

قـرن   اند در اوایل قرن ششـم یـا   زیسته و نه چنانکه فرض کرده الدین ساالر در قرن پنجم می حسام
هفتم، یا، چنانکه روزنفلد فرض کرده است، کتابی که خواجـه نصـیر در دسـت داشـته و در تـألیف      

جوامع از آن استفاده کرده است، اثری دیگر بوده است از یکی از معاصران او که بر پایۀ  کشف القناع
م منتفـی  کـه ایـن فـرض هـ     ،طالب این رساله را شامل بوده استنوشته بوده و بسیاری از م قوانین
  .است

تواند ما را در فیصله دادن این بحث یاری کند یکـی خـود    می آنچهآنچه تا کنون گفتیم، به جز 
خواجـه نصـیر اسـت کـه، چنانکـه گفتـیم، نـام         کشف القنـاع است، دیگر  جامع قوانین علم الهیئة

الدین در اثبات تناهی ابعـاد کـه    ای است از حسام الدین ساالر در آن آمده است، و سوم رساله حسام
  .ای از خواجه نصیر در همین موضوع یکسان است بسیاری از مطالب آن با رساله

خۀ خطی در دست است که پیشتر دانیم، تنها یک نس ، تا آنجا که میجامع قوانین علم الهیئةاز 
ما به اصل این نسخه دسترسی نداریم و تنها یک نسخۀ زیراکسی از آن در . از مقدمۀ آن یاد کردیم

دست ماست که فؤاد سزگین از روی نسخۀ عکسی تهیه کرده و جزو مجموعۀ اهدایی آقـای دکتـر   
ن نسخه نام نویسنده نیامـده  در صفحۀ عنوان یا متن ای. محمد باقری به پژوهشکدۀ تاریخ علم است

اما در صفحۀ سفید اول نسخه به خطی امروزی نام کتاب به همان صورت که در مقدمه آمده، یعنی 
بـه  » قـانون عمیـدالملکی  «، و نیز نام کسی که کتاب به او اهداء شده و نـام  جامع قوانین علم الهیئة

د آخر نسخه نیز بـه همـین خـط    در صفحۀ سفی. همان خط ولی با الفبای التینی نوشته شده است
  :نوشته شده است
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                             Last page 

  تم الکتاب
  نبیه لله الحمد والمنة وصلی هللا علی
  محمد وآله   اجمعین وحسبنا هللا

  ونعم المعین     ووقع الفراغ
  رجب عظم هللا(!) من نسخه في أوائل شهر هللا األصم 

  اثنی و ثلثین وستمائةبرکته من شهور سنة 
)632 H.(  

پیداست که این عبارات افزودۀ کاتب امروزی نیست بلکه در نسخۀ اصل وجود داشته و کاتب آن 
دانسته  و چون نمی. در جای خود افزوده است Last pageرا، که در عکس نیامده بوده، با قید 

بنا بر این . گویند جلو این لفظ یک عالمت تعجب گذاشته است می» اصم«است که ماه رجب را 
، هجری است، یعنی زمانی که خواجه نصیر هنوز جوان بوده است ٦٣٢تاریخ استنساخ این کتاب 

از این نوشته نیز . الدین منجم سامسال پیش از کشته شدن ح ٢٩، و سال پیش از فتح بغداد ٢٤
بود  این زمان زنده می آید، جز اینکه اگر نویسندۀ آن در چیزی در بارۀ هویت مؤلف به دست نمی

نسخۀ اصلی او نوشته شده بود و  یا از روی  بود ین نسخه یا به خط خود او میباید ا قاعدتاً
ته چنین انتظاری بیجاست، زیرا چنان که و الب. شد االصول باید جایی در نسخه از او یاد می علی

نیمۀ اول قرن پنجم هجری، در حدود دو قرن  کتاب، مؤلفش هر که بوده است، در نشان دادیم این
  .پیش از استنساخ این نسخه، تألیف شده است

  
  جامع قوانین علم الهیئةو  کشف القناع

خواجۀ طوسی که ) ن اسرار القطاعکشف القناع عیا ( شکل القطاعالکشف القناع عن اسرار از کتاب 
تر است،  تحریر فارسی این کتاب قدیم. الدین ساالر در آن آمده دو تحریر در دست است نام حسام

خالصۀ افاضل ادوار، افضل اهل روزگار، مخدوم معظم، سلطان علماء «زیرا خواجه در مقدمه آن را به 
، مختار الحضرت المقدسة، المؤید بن الحسین العالم، مؤید الدولة والدین، اکمل الحکماء المبرزین

دهد که این شخص مؤیدالدوله یا  نشان می» الدینمؤیدالدولة و«لقب . داء کرده استاه» ...
آورد نشانۀ  نیز که خواجه برای او می» مختار الحضرة المقدسة«صفت . مؤیدالدین لقب داشته است
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نیز از  معینیه، زیرا خواجه در مقدمۀ رسالۀ آن است که او از بزرگان دربار اسماعیلی بوده است
عزیز «ناصرالدین محتشم قهستان، به مناسبت جایگاه بلندی که در دستگاه اسماعیلی داشته به 

بنا بر این، به احتمال بسیار زیاد، این مؤید بن ). ٣ص، ]٤[طوسی (یاد کرده است » حضرة المقدسة
الدین از بزرگان دربار خورشاه آخرین پادشاه اسماعیلی الموت است که پس از  الحسین همان مؤید

-٩٨٨، صص٢جرشیدالدین، (تسخیر این قلعه خود را با خورشاه به سپاهیان مغول تسلیم کرد 
ق نوشته ٦٥٤سلماً پیش از سقوط الموت در پس این تحریر م. )٤٢٧- ٤٢٦صص ١؛ دفتری،٩٨٩

در این . این مدعادرستی آن از تحریر عربی دلیل دیگری است بر مقدمۀ شده است و حذف شدن 
الدین ساالر تنها یک بار آمده است و ما عین عبارت خواجه را، از این جهت که  تحریر نام حسام

  :یمکن است عیناً نقل می این کتابدهندۀ دین او به  نشان
های مؤلفه که میان  و کثرت نسبت] شکل قطاع[و از جهت کثرت اختالف اوضاع این شکل «

شود، بسیار طالبان و راغبان در ضبط و تصور احکام و احوال این شکل  این خطوط واقع می
اند و بعضی بر تحصیل طَرفی از فواید  اند، تا بعضی به عجز و حرمان بازگردیده متحیر شده

این سبب بوده است که متأخران از استعمال این شکل  >به<و هم . ت نمودهاین شکل قناع
تر  و نیکوتر وجهی و آسان. اند و شکل مُغنی را به جای آن به کار داشته اعراض نموده

 - هرحمه اللّ-ه ساالر الدین علی بن فضل اللّ طریقی از این مطلوب آن است که حسام
اما همّت . ر شرح این شکل ساخته است تقریر دادهای که د استنباط کرده است و در رساله

و ما در این . او بر ضبط دعاوی مقرر بوده است و براهین را نامضبوط و مشوش گذاشته
ایم ایراد کنیم و آن را به ضبط براهین مذیّل  رساله تقریر این دعاوی بر وجهی که فهم کرده

های ممکن را  گر خواهند که نسبتگردانیم، چنان که بر طالبان تحصیل آن آسان باشد و ا
  ».ان شاء هللا. حَصر کنند متعذّر نشود

بعداً با تفصیل بیشتر سخن خواهیم  جامع قوانین علم الهیئةو  کشف القناعدر بارۀ نسبت میان 
گوید کـه الگـویش در نوشـتن     کنیم که خواجه تلویحاً می در اینجا به ذکر این نکته اکتفا می. گفت

کنـیم،   نگـاه مـی   جامع قوانین علم الهیئـة وقتی به . الدین ساالر بوده است حسام کتاب کشف القناع
گوید در ایـن اثـر نیـز وجـود      الدین ساالر می بینیم که خصوصیاتی که خواجه برای کتاب حسام می

                                                
1. Daftary 
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 جـامع قـوانین علـم الهیئـة    الدین ساالر همین  بنا بر این هیچ دور نیست که این کتاب حسام. دارد
  .باشد

ق نوشته شده، یعنی در زمانی که خواجـه  ٦٥٨، که در سال کشف القناعدر مقدمۀ تحریر عربی 
گوید که پـیش از ایـن کتـابی جـامع بـه فارسـی در همـین         می  به هالکو پیوسته بود، خواجه نصیر

موضوع نوشته بوده و اکنون به درخواست برخی از دوستان دانشجو آن را با حذف زوائـد بـه عربـی    
مقدمۀ تحریر فارسی است که در تحریر عربی وجود ندارد و دلیل » زوائد«یکی از این . است درآورده

این مقدمه در زمان اقامت او در نزد اسماعیلیان نوشته شده بوده و بنا بر : حذف آن هم روشن است
 شـرح اشـارات  و  اخـالق ناصـری  هـای قـدیم    این خواجه با آن همان کار را کرده است که با مقدمه

یکی عبارتی اسـت بسـیار   . الدین ساالر در دو جا آمده است در تحریر عربی نام حسام]). ٢[مائی ه(
 :نزدیک به آنچه از تحریر فارسی نقل کردیم

ولکثرة النسب الواقعة بین خطوط هذا الشکل واختالف أحوالهـا واخـتالف بیاناتهـا اهتمـت     «
بط اختالفاته وأعرض بعضهم عنـه  العلماء بالکالم فیه وذهبوا کل مذهب یعجز بعضهم عن ض

علـي بـن    الـدین  دت فیه کالماً أحسن من کـالم حسـام  وأنا ما وج. وأقبل  علی ما ینوب عنه
فضل هللا الساالر المذکور، فإنه أورد ما هو کاف في ضبط الـدعاوي لکنـه مـا یعـرض لحصـر      

  ». الموفقوهللا. وأنا أوردت في هذا الکتاب ما ذکره وأضفت إلیه ما سنح لي. البراهین
یکـی اینکـه خواجـه در اینجـا     . سـت همیان این بند و عبارت تحریر فارسی چند اختالف مهـم  

نخوانـده و تنهـا گفتـه    » نامضبوط و مشوش«تر کرده و براهین او را  الدین مالیم انتقادش را از حسام
از مطالب او دیگر اینکه تصریح کرده است که بسیاری . نپرداخته است» حصر براهین«است که او به 
بـه آن  ) ما سنح لي(الدین است و وی تنها آنچه را خود دریافته و به ذهنش رسیده   مأخوذ از حسام
عبارت اخیر نشـان  . یاد کرده است» مذکور«الدین ساالر به صفت  و دیگر اینکه از حسام. افزوده است

  .استالدین ساالر یاد کرده  دهد که در جای دیگری از رساله نیز از حسام می
الـدین سـاالر    ، بر خالف تحریر فارسی آن، دو بار نام حسامکشف القناعدر واقع در تحریر عربی 

که تنهـا در تحریـر عربـی وجـود     ) یا در واقع اولی(یکی همان است که دیدیم و دومی . آمده است
 : دارد، عبارت زیر است که چند صفحه پیش از آن آمده است
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زه فـي هـذا العلـم عـن اعتبـار هـذا       ضل هللا الساالر مع تبرّالدین علي بن ف وقد غفل حسام«
ثم قال وذکر أهـل هـذا   . التقاطع األخیر فقال لهذا الشکل تسع صور ال تزید علیها وال تنقص

  ».العلم أن له اثنتی عشرة صورة وأنا ما أری له وجها
  

داشـته از درنظـر   ای که در ایـن علـم     هللا ساالر با همۀ برجستگی الدین علی بن فضل حسام[
گرفتن این تقاطع اخیر غفلت کرده و گفته است که این شکل نُه صورت دارد که نـه بـر آن   

انـد کـه    آنگاه گفته است که اهل ایـن علـم گفتـه   . توان کم کرد توان افزود و نه از آن می می
  .]بینم دوازده صورت دارد اما من وجهی برای این سخن نمی >این شکل<

جامع قـوانین  ای معلوم شود، و نیز معلوم شود که آیا در  برای آنکه مفهوم سخن خواجه تا اندازه
  .ع بگوییماای در بارۀ خود شکل قط چنین چیزی وجود دارد یا نه باید چند جمله علم الهیئة

هـایی   خـط  ای است میان پاره شناسیم، رابطه شکل قطاع، که امروزه آن را به قضیۀ منالئوس می
به شکلی هم که از تقاطع . شود ه از تقاطع چهار خط که یکدیگر را دو به دو قطع کنند حاصل میک

تعریـف خواجـه نصـیر از قطـاع     . گوینـد  شود قطاع سـطحی مـی   این خطوط روی صفحه حاصل می
 :سطحی چنین است

چون چهار خط مستقیم نامحدود که بر اسـتقامت و مـوازات یکـدیگر نباشـند بـا یکـدیگر       «
کنند، چنان که زیادت از دو خط بر یک نقطه متقاطع نباشـند، شـکلی حـادث شـود      تقاطع

آن را قطاع سطحی خوانند، چه خطوط مستقیم بر این وجه متقاطع نشود الّا در یک  >که<
  ».سطح مستوی

در ماهیت شکل قطاع سطحی و بیان صور و «که عنوانش  کشف القناعدر فصل اول از مقالۀ دوم 
آیـد شـمارش    است، خواجه حاالتی را که از تقاطع این چهار خط بـه وجـود مـی   » نسبت این شکل

  :حاصل استدالل او به زبانی دیگر چنین است. کند می
 ABCشـود کـه مـا آن را مثلـث      از تقاطع سه خط از این چهار خط یـک مثلـث تشـکیل مـی    

جه گفته است نـه  این خط، چون همان طور که خوا. گیریم حال خط چهارم را در نظر می. نامیم می
را ) ACو  ABمـثال  (در امتداد هیچ یک از آن سه خط است و نه موازی آنها، ناگزیر دو ضلع مثلث 

را قطـع   ACو  ABخطهای  این خط یا خود پاره. آید اکنون حاالت مختلفی پیش می. کند قطع می
، یا امتداد هر دو را قطـع  )کند نه خود آن را که در این صورت امتداد ضلع سوم را قطع می( کند می
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خط و امتداد آن  ، یا یکی از دو پاره)کند که در این صورت هم امتداد ضلع سوم را قطع می( کند می
و وقتی هم که مثالً خط  ،)کند که در این صورت خود ضلع سوم را قطع می(کند  قطع می دیگری را

قطع کند یا  Bن است آن را در طرف کند ممک ، را قطع میBCچهارم امتداد یکی از سه ضلع، مثالً 
 ١٢آید  ی که به این ترتیب به وجود می)»صور«یا (دهد که کل حاالت  خواجه نشان می. Cدر طرف 

در (آیـد   حالت است و بقیۀ حاالت را، که با در نظر گرفتن باال و پایین و چپ و راست به دست مـی 
و چهل و هشـت بـا دوازده   «(تبدیل کرد  حالت ١٢توان به یکی از این  ، می)حالت دیگر ٣٦مجموع 

  ). »آید
ها دوازده حالـت   الدین ساالر این است که مدعی شده که این حالت انتقاد خواجه نصیر به حسام

شـود بلکـه    چنـین ادعـایی یافـت نمـی     جامع قوانین علم الهیئـة اما در . نیست بلکه نه حالت است
آیـد کـه نبـود     به نظـر مـی  . داند ها را دوازده می تالدین نیز مانند خواجه نصیر تعداد این حال حسام

بایـد کفـۀ    جامع قوانین علم الهیئـة دهد در  الدین ساالر نسبت می ادعایی که خواجه نصیر به حسام
داننـد و اثـر دیگـری     تر کند که منبع خواجه نصیر را این کتاب نمی کسانی چون روزنفلد را سنگین

اما روزنفلد این . ثیر این کتاب یا از روی آن نوشته بوده استالدین ساالر تحت تأ دانند که حسام می
الدین ساالر، که به نظر  فرض را به این دلیل در کار آورده است که محملی برای معاصر بودن حسام

امـا اکنـون کـه ثابـت کـردیم کـه       . او همان حسام منجم است، بـا خواجـه نصـیر طوسـی بتراشـد     
  .ماند نفرند، نیازی به این فرض نمیالدین ساالر و حسام منجم دو  حسام

و بودن آن در متن عربی که  کشف القطاعپس ماجرا چیست؟ نبود این عبارت در تحریر فارسی 
دهد که خواجه اشتباه کرده و چیزی  چند سالی پس از آن نوشته شده این گمان را به ذهن راه می

منشأ این اشتباه این اسـت کـه خواجـه    به نظر ما . الدین ساالر نسبت داده که از او نیست به حسام
شـود و عـدد نُـه کـه در جـای       میان این عدد دوازده، که به حاالت مختلف شکل قطاع مربوط مـی 

  .آمده خلط کرده است جامع قوانین علم الهیئةدیگری از 
نویسـد کـه شـمار تبـدیالت مختلـف ایـن        می» نسبت مؤلفه«الدین ساالر هنگام گفتگو از  حسام

تـوان   توان افزود و نه چیـزی از آن مـی   گوید که بر این عدد نه چیزی می البته نمی. تنسبت نُه اس
ظاهراً خلط میان این دو عدد به این دلیل است که خواجه هنگـام نوشـتن تحریـر فارسـی     . کاست
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داشته اما در زمان تألیف تحریـر عربـی    یدسترس جامع قوانین علم الهیئةمستقیماً به  کشف القناع
شاید به دلیل از میان رفتن کتابخانۀ الموت، تنها از تحریر فارسـی خـود اسـتفاده کـرده و      این اثر،

الدین ساالر در بارۀ عدد نُه به یادش آمده و گمان برده که این عدد به  ضمن نوشتن چیزی از حسام
  .شود شمار حاالت شکل قطاع مربوط می

است و جالـب ایـن اسـت کـه      شف القناعکالدین ساالر در مقالۀ دوم  دو یادکرد خواجه از حسام
شود، بـه طـوری کـه     شباهت بسیار دیده می جامع قوانین علم الهیئة» جملۀ دوم«میان این مقاله و 

جـامع قـوانین علـم    پیدا کنیم، آن منبع همین  کشف القناعاگر بخواهیم یک منبع برای این مقالۀ 
  .اما این نوشته جای تفصیل این موضوع نیست. است الهیئة

تنها در این مقالۀ دوم نیست، بلکـه میـان    جامع قوانین علم الهیئةو  کشف القناعشباهت میان 
جامع قوانین و است تدوین شده » مقاله«در پنج  کشف القناع. تناظر هستهم ساختار این دو کتاب 

علـم   جـامع قـوانین  متناظر است با جملۀ اول از  کشف القناعمقالۀ اول . »جمله«در سه  علم الهیئة
اثـری   جـامع قـوانین علـم الهیئـة    در واقـع، پـیش از   . اسـت » نسبت مؤلفه«و موضوع هر دو  الهیئة
شکل «و قضایای جایگزین شکل قطاع، یعنی » شکل قطاع«و » نسبت مؤلفه«شناسیم که در بارۀ  نمی
دو  البته ثابت بـن قـره در بـارۀ ایـن دو موضـوع     . جا بحث کرده باشد در یک» یلّشکل ظِ«و » غنیمُ

در تـدوین   جامع قـوانین علـم الهیئـة   رسالۀ جداگانه نوشته است و به احتمال بسیار زیاد نویسندۀ 
یکـی از  . جملۀ اول کتاب خود از رسالۀ ثابت در بـارۀ نسـبت مؤلفـه اسـتفادۀ فـراوان کـرده اسـت       

وط به همین جمع میان مباحث مرب جامع قوانین علم الهیئةاز  کشف القناعهای  ترین اثرپذیری مهم
  .نسبت مؤلفه و شکل قطاع و شکلهای مغنی و ظلی است

ترتیب در بارۀ شـکل قطـاع سـطحی، مقـدمات      ، که بهکشف القناعمقاالت دوم و سوم و چهارم 
و  جامع قوانین علم الهیئةشکل قطاع کروی و شکل قطاع کروی است، متناظر است با جملۀ دوم از 

و حـل  ) هـا  ها و قضیۀ تانژانت قضیۀ سینوس(و ظلی های مغنی  مقالۀ پنجم آن، که موضوعش شکل
  .جامع قوانین علم الهیئةمثلث کروی با استفاده از این  قضایاست، متناظر است با جملۀ سوم از 

ساختار دو کتاب که بگذریم، بسیاری مطالب مشترك میان دو ) و حتی یکسانی(از این شباهت 
بهـرۀ   جامع قوانین علـم الهیئـة  از  کشف القناع دهد خواجه نصیر در نوشتن اثر هست که نشان می
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است و کمتـرین آن در مقالـۀ    کشف القناعبیشترین استفادۀ خواجه در مقالۀ دوم . بسیار برده است
تنهـایی نیمـی از    که در بارۀ نسبت مؤلفه است خود به جامع قوانین علم الهیئةزیرا بخش اول . اول

ضوع، در حالی که خواجه از ایـن مبحـث بـه آنچـه در     کتاب است و رسالۀ مستقلی است در این مو
کشـف  گذشته از این، هرچند میـان مقالـۀ اول   . آید اکتفا کرده است بحث از شکل قطاع به کار می

دارد، روش خواجـه بیشـتر    قضـایای مشـترکی وجـود    جامع قوانین علـم الهیئـة  و جملۀ اول  القناع
خواجه آگاهانه سـعی دارد کـه   . ر هندسی استبیشت جامع قوانین علم الهیئةو روش مؤلف  حسابی

را به ضرب کسرها تبدیل کند، و ضمن این کار برخی از خصوصیات کلی کسـرها  » ها تألیف نسبت«
دیـده   جـامع قـوانین علـم الهیئـة    ای در  کند، در حالی که چنین کوشـش آگاهانـه   را هم اثبات می

نیز در مواردی با هم تفاوت  کشف القناعو  ةجامع قوانین علم الهیئگذشته از این، واژگان . شود نمی
الـدین   تر است، و تا اندازۀ زیادی حق با اوست که حسام تر و منطقی سبک خواجه نیز منسجم. دارند

بر ضبط دعاوی مقرر بوده است و براهین را نامضبوط و مشوش «ساالر را متهم می کند که همتش 
  .است» گذاشته

دهـد کـه رسـالۀ     راکاتی کـه از آن سـخن گفتـیم نشـان مـی     هـا، وجـود اشـت    با همۀ این تفاوت
ویژه  به. نیست جامع قوانین علم الهیئةالدین ساالر که خواجه در دست داشته چیزی جز این  حسام

ق، یعنی در زمان زندگی خواجـه استنسـاخ   ٦٣٢ای که از اثر اخیر در دست است در  که تنها نسخه
  .ای بوده است خواجه کتاب شناخته شدهشده است و بنا بر این این اثر در زمان 

  
  الدین ساالر اثری دیگر از حسام: اثبات تناهی ابعاد

الدین طوسی تنها مؤلفی  خواجه نصیراگر نویسندگان دو سه زیج را کنار بگذاریم،  ،با توجه به اینکه
موجـود در  الدین ساالر نام برده و با در نظر گرفتن وسعت آگاهی خواجـه از آثـار    است که از حسام

مرحـوم  . شناخته اسـت  الدین را می شود که آیا وی اثر دیگری از حسام زمانش، این پرسش طرح می
الرسالة (الدین ساالر رسالۀ خواجه در بارۀ اصل پنجم اقلیدس  هرانی گفته است که حسامطابزرگ قآ

رسـالۀ  از . )٣٣٥-٣٣٤، صـص ٣ج( ا نقـد کـرده اسـت   ر) الشافیة عن الشک في الخطـوط المتوازیـة  
ای در کتابخانۀ آسـتان قـدس رضـوی وجـود      الدین ساالر در اثبات اصل پنجم اقلیدس نسخه حسام
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که تصویری از این نسخه  همائیاما مرحوم . در این رساله چیزی در نقد بر طوسی وجود ندارد. دارد
 ة الشـافیة الرسـال  خیام و نیـز  شرح ما اشکلبر شباهت قضایای آن با  منتشر کرده نامه خیامیدر را 

  . طوسی تأکید کرده است
الدین ساالر در اواسط قرن پنجم فعال بوده، جایگاه رسالۀ او در  اکنون که نشان دادیم که حسام

الـدین   ، که حسـام همائیمرحوم . یابد تاریخ اثبات اصل پنجم اقلیدس در جهان اسالم نیز تغییر می
خیـام و   لشرح ما اشـک شتراکات این رساله با اپنداشته، پس از بیان  زنده می ٥٢٧ساالر را در سال 
مسلم است که اگر شبهۀ اقتباس باشد از طرف حکیم خیّـام  «طوسی گفته است که  الرسالة الشافیة

، ]١[همـائی  (» اش بـر آن هـر دو دیگـر مقـدم اسـت نتوانـد بـود        که زمان وی و تاریخ تألیف رساله
ر در اواسط قرن پنجم فعال و به احتمال زیاد الدین ساال اما اکنون که معلوم شد که حسام). ٢٨٤ص

 بـاره  توان گفت که اگر احتمال دادوسـتدی میـان خیـام و او در ایـن     آیا نمیتر بوده،  از خیام مسن
له نیـز  أو ستد را از ناحیۀ خیام؟ این مس الدین دانست ، باید داد را از ناحیۀ حساماستوجود داشته 

  .جای تحقیق دارد
انـد یـاد    در آثار خود از نویسندگان دیگری کـه در آن موضـوع تـألیفی داشـته     طوسی، که غالباً

 امـا  .الـدین در بـارۀ اصـل تـوازی نـام نبـرده اسـت        از این رسالۀ حسـام  الرسالة الشافیةکند، در  می
دهـد کـه    الدین گواهی مـی  شنایی او با نوشتۀ دیگری از حسامخوشبختانه اثر دیگری از خواجه بر آ

ز الـدین بلکـه بُعـد دیگـری ا     قایسۀ این دو اثر نه تنها میزان دین خواجه به حسـام موجود است و م
  .کند شخصیت علمی او را روشن می

از مجموعۀ روان در ترکیه که میکروفیلم آن در کتابخانۀ مرکـزی دانشـگاه    ٢٠٤٢نسخۀ شمارۀ 
ای از  هـا رسـاله  انـد و یکـی از آن   تهران موجود است، شامل رساالت متعددی است که بیشتر فلسفی

 ،الدین طوسی در اثبات تناهی ابعاد و رد نظر ابوالبرکات بغدادی، فیلسوف قـرن ششـم   خواجه نصیر
های این رساله، مثل سایر رسائل این مجموعـه، بـه هـم ریختـه      متأسفانه برگ. ])٥[طوسی ( است

دانـم   نم و هنوز نمـی ام اوراق آن را مرتب ک ام نتوانسته هایی که تا کنون کرده است و من در کوشش
که آیا اوراقی از آن جزو رسائل دیگر صحافی شده است یا آنچه از این رساله در این مجموعه وجود 

  .ام دارد همین اوراقی است که من تا کنون شناسایی کرده
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خواجه در . آید رود به میان می الدین ساالر در جایی که انتظار نمی در پایان این رساله نام حسام
دار ابوالبرکـات   داند بعد از این براهینی که آورده است کسی که جانـب  گوید که نمی سمت میاین ق

اگر چنین کسی بیم داشته باشد که اعتـراف او بـه خطـا باعـث انهـدام      . است چه جواب خواهد داد
ه بینی وبینـه وکفـی   فاللّ(» خدا میان من و او داور است و گواهی خدا کافی است«شود،  اصول دین 

الـدین السـاالر وبـه الحمـد      ویکون کـالم حسـام  «: آنگاه این عبارت عجیب آمده است). ه شهیداللّبا
الدین سـاالر نیامـده    ام نامی از حسام در اوراقی از این رساله که من تا کنون شناسایی کرده. »والمنة

کـالم  «ه، از است تا معلوم شود که منظور خواجه، یا کسی که این عبارت را در آخر رسـالۀ او افـزود  
دست  الدین ساالر در همین موضوع در ای از حسام اما خوشبختانه رساله. چیست» الدین ساالر حسام

  .کند له را روشن میأای این مس است که تا اندازه
اسـت جـزو مجموعـۀ    ) یعنی اواخر دوران زندگی خواجه(ق ٦٦٩این رساله، که تاریخ تحریرش 

در کتابخانـۀ   ٢٧٤در ترکیه است و میکروفیلم آن به شمارۀ  کتابخانۀ اسماعیل صائب ٤٦٠٥شمارۀ 
  :شود رساله چنین آغاز می. ])٢[ساالر ( شود  مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

  بسم هللا الرحمن الرحیم
 .في تناهي األبعاد الجسمانیة علی الوجه الذی ذکره الشیخ الرئیس ابوعلي قدس هللا نفسه

  :همان خط نسخ زیبایی که بقیۀ رساله با آن کتابت شده، چنین استو عبارت پایانی آن، به 
 الدین علی بن فضل هللا الساالر قدس هللا نفسه الة لحجة الحق أستاذ الدنیا حسامتمت الرس

علی بـن فضـل هللا   : آورده است کشف القناعنام مؤلف درست همان چیزی است که خواجه در 
توانـد از   دهد و هم بر اینکه او نمی می مقام بلند علمی او گواهیهم بر » حجة الحق«اما لقب . الساالر

دانـم، یکـی    اند، تا آنجا که مـن مـی   کسانی که به این صفت مدح شده. معاصران خواجه نصیر باشد
شناسیم که  ، و در قرن هفتم کسی را نمی)١١٢ص، ]٢[ابن فندق ( ابوعلی سیناست و دیگری خیام
  .باشد چنین لقبی پیش از نامش آمده

دهد که خواجه نـه تنهـا    مقایسۀ این رساله با رسالۀ خواجه نصیر در اثبات تناهی ابعاد نشان می
الدین ساالر را در رسالۀ خود ادغام کـرده، بلکـه از روش او نیـز در نوشـتن      بخشی از عبارات حسام

اش  د خواننـده کنـ  گوید که فرض می الدین در آغاز این رساله می حسام. اش پیروی کرده است رساله
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در رسالۀ خواجـه  . کند داند و بنا بر این بحث را با تعریف قضیۀ شرطیه آغاز می چیزی از منطق نمی
پـردازد، عـین     له مـی أاجه در آن به طـرح ایـن مسـ   های یکی از صفحات موجود که خو نیز، از نیمه

کنیم و آنچـه   ا نقل میما متن این دو تن ر. هایی، موجود است الدین، با مختصر تفاوت عبارات حسام
  :کنیم را در یکی هست و در دیگری نیست با حروف سیاه مشخص می

  الدین ساالر حسام

في البیان وإخراج المقدمات إلـی  وقبل أن نشرع 

فلنقدم تعریف القضیه والقیـاس المسـتعملَین    الفعل
في إثبات المسئلة بحیث یقف کل مـن أراد الوقـوف   

المنطق بعدُ وال في  تحصیلعلیها وإن لم یشرع في 
 .علم آخر من العلوم

  خواجه نصیرالدین طوسی

أما المسئلة فهذه التـي هـي مسـئلة تنـاهي     

األبعاد وأما البرهان فـذاك الـذي مـذکور فـي     

فلنقـدم تعریـف    بیانهـا وقبل أن نشرع . إشاراتالـ
 تلــکالقضــیه والقیــاس المســتعملَین فــي إثبــات 
علیهـا وإن  المسئلة بحیث یقف کل من أراد الوقـوف  

لم یشرع في المنطق بعدُ وال في علم آخر من العلوم 
 .وال في مسئلة من المسائل

الدین ساالر و خواجۀ طوسی پس از ایـن عبـارت آمـده تقریبـا بـه همـین        آنچه در رسالۀ حسام
حتـی در مـورد   . کنـد  الدین را با مختصر تغییراتی نقل می صورت است و خواجه عین عبارت حسام

الـدین   ند اما خود آن صادق است، خواجه حتی مثال حسامای که مقدم و تالیش کاذب هشرطی قضیۀ
   .»زوج باشد بر دو بخشپذیر است ٥اگر عدد «: آن مثال این است. دهد ساالر را تغییر نمی

  :آوریم ای دیگر می تر شود، نمونه الدین روشن برای اینکه میزان اقتباس خواجه از حسام
  الدین ساالر حسام

إن أمکن أن یمتد بعـد فـي    أما القضیة التي قولنا
خأل أو مأل بغیر نهایة ألمکن في ذلک البعـد خطـان   
غیر متناهیین مبدأهما واحد ال یـزال البعـد بینهمـا    

فهذه القضیة الشرطیة مقدمها  یتزاید بقدر واحـد 

 ...قولنا إن أمکن أن یمتد بعد في مأل أو خأل 

  طوسی الدینخواجه نصیر

ة القیاس علی وجه اإلیجـاز هکـذا   وصارت صور

إن أمکن أن یمتد بعد في خأل أو مأل بغیر نهایة  وهو
ألمکن في ذلک البعد خطان غیر متناهیین مبدأهما 

وإن واحد ال یزال البعد بینهمـا یتزایـد بقـدر واحـد     

 ...امکن خطان بهذه الصفة 

نکته را هم بایـد بیفـزاییم کـه    الدین ساالر این  در بارۀ نسبت میان رسالۀ خواجه و رسالۀ حسام
، از میـان  اشاراتابن سینا در . که در آغاز آن آمده، به روش ابن سیناست چنانالدین،  رسالۀ حسام
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اند تنها به یک برهان، که بعدها به برهان سُلَّمی  های مختلفی که در اثبات تناهی ابعاد آورده برهان
لۀ خود کوشیده اسـت کـه سـاختار منطقـی ایـن      الدین در رسا حسام. معروف شد، اکتفا کرده است

متعرض این روش  شرح اشاراتخواجه خود در . استدالل را با استفاده از قضایای شرطی روشن کند
که در دورۀ اقامت او در (توان گواه گرفت بر اینکه هنگام نوشتن این شرح  نشده است و همین را می

نداشته و بعدها که به این رساله دسـت یافتـه    یترسالدین دس به رسالۀ حسام) نزد اسماعیلیان بوده
حال جای این پرسش است کـه اگـر   . آن را در رسالۀ جداگانۀ خود در این موضوع ادغام کرده است

  کرد؟ خواجه این کار را با رسالۀ او می بود، آیا از معاصران خواجه میالدین ساالر  حسام
  

  در تاریخ مثلثات ةجامع قوانین علم الهیئجایگاه 

ترین دستاوردهای ریاضیات دوران اسالمی شمرده  یکی از مهم استقالل علم مثلثات از نجوم معموالً
رفت که اثری که این استقالل به بهتـرین وجـه در آن آشـکار     تا چند دهه پیش گمان می. شود می

) ١کاراتئودوری:   نک(خواجۀ طوسی است که از راه تحریر عربی و ترجمۀ فرانسوی  کشف القناعاست 
کشـف  بیرونی معلوم شد که بسیاری از مباحثی کـه در   مقالید علم الهیئةبا کشف . آن شناخته بود

این کشف نه تنها نقش خواجه را کمرنگ کـرد، بلکـه   . در مقالید موجود بوده است آمده قبالً القناع
هـای خـود را از    تا حدودی محل نزاع هم مبهم شد و بحث بیشتر متوجه این شد که خواجه اثبـات 

مسلم است که کشف قضـایایی چـون   . کجا آورده است یا ابداع شکل قطاع یا شکل ظلی از کیست
کـار   ، کـه عمـدتاً  )هـا  ها و قضیۀ سـینوس  به زبان امروزی، قضیۀ تانژانت(قضیۀ مغنی و قضیۀ ظلی 

دانان قرن چهارم هجری است، گام مهمی در راه استقالل مثلثـات از نجـوم بـوده     گروهی از ریاضی
دانان  های ریاضی ، که بخش بزرگی از آن داستان کشف این قضایا و روشمقالید علم الهیئةاست، و 
 بـارۀ  در اسـت  مستقلی کتاب که اعتبار این به آنهاست، اثبات در – بیرونی دخو جمله از –مختلف 

 را آن امـا . آیـد  مـی  شـمار  به نجوم از مثلثات استقالل تاریخ در مهمی مرحلۀ ،مثلثاتی قضایای این
  .شمرد مثلثات کتاب نخستین توان نمی

                                                
1. Caratheodory 
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امـا برخـی از شـرایط    . یابد میالبته بسیار دشوار است که بگوییم یک علم از چه زمانی استقالل 
  :توان به صورت زیر برشمرد آن را می

کلیت یافتن مسائل آن علم و جدا شدن آنها از مسائل خاصی که آن علم، به لحاظ تـاریخی،   )۱
 در اثر کوشش برای حل آنها پدید آمده است؛

 جدا شدن آن علم از کاربردهای آن، یا دست کم پرداختن به ایـن دو موضـوع در بخشـهای    )۲
 جداگانه؛

 استقالل واژگان آن؛ )۳

 .تألیف آثار جداگانه در آن )۴

. های بزرگی در تـاریخ علـم اسـت    توجه نکردن به این چهار معیار در کنار هم منشأ سوء تفاهم
به وجود مسائل جبـری و یـا    کسانی که به وجود علم جبر پیش از خوارزمی اعتقاد دارند، غالباً مثالً

 .کنند در آثار پیش از او استناد میهای حل معادالت  برخی از روش

تنها با معیار چهارم نخستین کتاب مستقل در علم مثلثات  ةمقالید علم الهیئاز این چهار معیار، 
هرچند در این کتاب مباحثی چون حل مثلث کروی و استقصای حاالت آن وجود . شود محسوب می

های بیرونی در این زمینه تنها سـرآغاز و طـرح اجمـالی     دارد، اما چنانکه دبارنو گفته است، کوشش
نجومی است و بسیاری ازمسائل  واژگان بیرونی هنوز غالباً). ٧١صدبارنو، (شود  این کار محسوب می

  .شوند بر حسب کاربردهای آنها در نجوم طرح می
 لقنـاع کشـف ا و  ةجـامع قـوانین علـم الهیئـ    توان گفت کـه   اگر با این چهار معیار بسنجیم، می

الدین سـاالر کـاری را    تر، حسام شوند، به عبارت دقیق نخستین آثار مستقل در مثلثات محسوب می
الدین، چنـان کـه در    قصد حسام. آغاز کرده که خواجه نصیر آن را پیراسته و به کمال رسانده است

نجـوم   ای بـرای علـم   مقدمۀ کتاب خود گفته است، این بوده است که کتابی بنویسد که هم مقدمـه 
توجه او به این جنبۀ دوم سبب شـده اسـت کـه    . ای محسوب شود علم جداگانه باشد و هم مستقالً

در همۀ رسالۀ او . قضایا را جدا از کاربردهای نجومی آنها و بدون توسل به واژگان نجومی مطرح کند
از  حتی یک اصطالح خاص نجومی وجود ندارد، در حالی که خواجه نصیر گاهی در معرفـی برخـی  

از ). البته این موارد معدود است(کند  های کروی اصطالح نجومی مربوط را هم ذکر می اضالع مثلث
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ای در  توان اثر جداگانه الدین را می سوی دیگر، چنانکه پیش از این گفتیم، جملۀ اول از کتاب حسام
ز چیزی است کـه  ها دانست و آنچه در این جمله از این مبحث آمده بسیار بیش ا بارۀ تألیف نسبت

دیده، این بخش را مختصرتر کرده  تناسبی را می این بی خواجه که ظاهراً. در مثلثات مورد نیاز است
  .آید که در محاسبات با کسرها به کار میاست و در عوض به آن قضایایی افزوده 

ان در اواسط قرن پنجم هجری نشـ  ةجامع قوانین علم الهیئبا این حال، نوشته شدن اثری چون 
چون بیرونی و نسل پیش از او همـۀ مقـدمات الزم را بـرای اسـتقالل      یدانان دهد که کار ریاضی می

تنها الزم بوده است که کسی داربست نجومی را برچیند تـا  . مثلثات از نجوم فراهم آورده بوده است
  .الدین ساالر کرده است این کاری است که حسام. بنای مثلثاتی پشت آن آشکار شود

هـا در ایـن    خ مثلثات تا بیرونی تا اندازۀ زیادی شناخته شده است و یکی از بهترین پژوهشتاری
تاریخ مثلثات پس از بیرونی هنوز درست بررسی نشـده اسـت و یکـی از    . باره هنوز کار دبارنو است

و الدین سـاالر   ها در این باره تحقیق در بارۀ سهم هر یک از دو مؤلف مورد نظر، حسام نخستین گام
  . کسان دیگر است نصیرالدین طوسی، و احتماالً

  

  ست؟جایی االدین ساالر ک حسام

دان و  ه ساالر ریاضياللّ الدین علی بن فضل ایم باید روشن شده باشد که حسام از آنچه تا کنون گفته
های  منجمی بوده است که در اواسط قرن پنجم فعال بوده و جز مثلثات به برخی دیگر از جنبه

چند رسالۀ دیگر . انگیز ریاضیات، از جمله اثبات اصل پنجم اقلیدس توجه داشته است نظری و بحث
را تأیید شدۀ او نیز این معنی  گم زیج شاهیکه از او باقی مانده گواه عالقۀ او به نجوم است و 

عالقه نبوده است و در فلسفه نیز، به دلیل رسالۀ اثبات  گذشته از این، وی به فلسفه هم بی. کند می
  .تناهی ابعاد، باید او را پیرو ابن سینا دانست

ای چیزی در بارۀ او نیامده است و تاریخ تولد و مرگ و  نامه با این حال، در هیچ زندگي
برده، اما از  دانیم که مدتی از زندگیش را در اصفهان به سر زادگاهش معلوم نیست و تنها می

  .توان زد فقط یک حدس در بارۀ موطن او می. عباراتش پیداست که اهل اصفهان نبوده است
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خود،  تاریخ بیهقزیسته، در  الدین می علی بن زید بیهقی، که در حدود یک قرن پس از حسام
ساالر «برد که به شخصی به نام  ردم این ناحیه نام میای از م از خانواده» ساالریان«ذیل عنوان 

از «بوده و » ساالر غازیان«اند که  نسب می رسانده» ابوالعباس المحسن بن علی بن احمد المطوعی
یعنی (وی اوالد و احفاد و خواجگان و فضال و ازکیا و هنرمندان بسیار ماندند و ریاست قصبه 

از آن بیت ) های قرن ششم هجری یعنی در نیمه(امروز  یک چند به رسم ایشان بود و) سبزوار
آنگاه از چند تن از افراد این خانواده، و . »اند و روزگار ایشان را رفاهیت وداع کرده شخصی چند مانده

و نسبت «افزاید که  بیهقی می. برد ، نام می»محمدبن الحسن بن احمد الساالر«از جمله کسی به نام 
ابن (» اند این ناحیت، اما بیت قدیم و مردمان هنرمند اهل این خاندان بوده به ساالر بسیار است در

نامۀ مختصری از یکی دیگر از این  وی در جای دیگری از کتابش زندگي). ١٢٤ص، ]١[فندق 
آورد که معاصر و دوست او بوده و  می» العالم األصیل محمد بن ابی عبدهللا الساالر«خاندان با عنوان 

به نام » الساالر«با توجه به اینکه اضافۀ کلمۀ ). ٢٣١ص، ]١[ابن فندق (شته است ق درگذ٥٥١در 
» هللا الساالر  الدین علی بن فضل حسام«این دو تن اخیر درست به همان صورت است که در نام 

ضیق (» تنگدستی«الدین نیز یکی از افراد این خاندان بوده و  توان گفت که حسام بینیم، آیا نمی می
جامع قوانین که او در مقدمۀ  )تنکّر العادة في الجاه والمال(» جاه و مال روی گرداندن«و ) لیدذات ا

  برگشتگی خاندان او بوده است؟ گوید نتیجۀ بخت از آن سخن می علم الهیئة
دان و فیلسوف اهل بیهق  الدینِ ریاضي این حدس یک اشکال دارد، و آن این است که اگر حسام

:   نک( از او یاد نکرده است ،صوان الحکمه ةتتم ،او بیهقی در کتاب دیگر خودبوده، چرا همشهری 
  .])٢[ابن فندق 
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  ١پیوست 

  ئةیاله علم نیقوان جامعۀ مقدم: الدین ساالر حسام

الدین در آن خـود را شخصـی آشـنا بـا      یکی اینکه حسام. این مقدمه از چند نظر درخور توجه است
گوید کـه بـه    کند و آنگاه می ۀ مبادی علوم آغاز می را با بحثی در باراو مقدمه . دهد فلسفه نشان می

تـوان   ای که در علم مورد نظر مـی  یکی به لحاظ فایده. توان نظر کرد مبادی هر علم به دو چشم می
شود و خود بـه صـورت علمـی     ، مبادی علم مطلوب بالذات می از دیدگاه دوم. استقالل برد و دیگر به
این تمهیدی است برای عبارتی که در آخر این مقدمه آمده است و در آن مؤلـف   .آید مستقل درمی

اما، . ای برای هیئت محسوب شود و هم یک علم جداگانه تواند مقدمه گوید که این رساله هم می می
چنانکه در متن مقاله گفتیم، وی مطالب خود را طوری ترتیب داده است که گویی در وهلۀ اول این 

در این رسـاله از کاربردهـا هـیچ خبـری نیسـت و از اسـتفاده از       : ا در نظر داشته استمنظور دوم ر
  .اصطالحات هیئت خودداری شده است

الدین است با نام کسـانی کـه    آید آشنایی کامل حسام نکتۀ دومی که از این مقدمه به دست می
مشان آمـده در مـتن کتـاب    از بسیاری از کسانی که در مقدمه نا. اند پیش از او در مثلثات کار کرده
بیرونی معلـوم   مقالید علم الهیئةبا بررسی دقیق رساله و مقایسۀ آن با . نیز قضایایی نقل شده است
از آثار این کسان استفاده کرده است یا بیشتر بـه وسـاطت    الدین مستقیماً خواهد شد که آیا حسام

  .رسالۀ بیرونی
که عمیدالملک کندری رصدهایی را آغاز کرده  دهد نکتۀ سوم این است که این مقدمه نشان می

شود که  –یک زیج  یا احتماالً –بوده است و نیز خیال داشته است بانی تألیف کتابی در علم نجوم 
هیچ اطالعی نداریم که آیا ایـن رصـدها بـه پایـان     . نامد می »قانون عمیدالملکی«الدین آن را  حسام

الدین  منسوب به حسام زیج شاهیرسیده و چنین کتابی تألیف شده، یا اگر شده است نسبت آن با 
همین قدر هم کافی است که نشان دهد فعالیت نجوم در دوران سـلجوقی از همـان زمـان    . چیست

  .ها دانست ان ملکشاه را باید ادامۀ این فعالیتطغرل آغاز شده و بنا بر این رصدهای دور
. این مقدمه از روی متنی زیراکسی که از روی یک نسخۀ عکسی تهیه شده ترجمه شـده اسـت  

همچنـین،  . این مقدمه به خـط نسـخ خواناسـت، امـا متأسـفانه بسـیاری از کلمـات نقطـه ندارنـد         
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هم یا در نسـخۀ اصـلی سـاییده     هایی از صفحۀ اول نسخۀ اصلی سیاه شده و برخی از کلمات بخش
تـوان خوانـد    ما این موارد را به نزدیکترین صورتی کـه مـی  . شده یا در جریان عکاسی خوب نگرفته

خوشبختانه ایـن مـوارد چنـان    . ایم ایم و در مواردی پیشنهاد خود را هم در پانوشت ذکر کرده آورده
  . نیست که مانع فهم متن شود

  
  متن مقدمه

ومقـدّماتها إمّـا   . إلّا بعد معرفـة مبادیـه   ١ال یحصل في الذّهن حصوالً بیّناً ئومباد لکلّ علم مقدّمات
والمتوسّطات إذا أطلِقت فهی علـم لـذاتها   . أولیات وإمّا متوسّطات بین األولیّات وبین العلم المطلوب

. نـه فمنهـا قریبـة مـن العلـم المطلـوب ومنهـا بعیـدة ع       . مقدمةٌ له ٢وإذا أضیفت إلی ما یفیده فهي
والمقصود في هذا الکتاب هو القول علی أقرب مقدّمات علم الهیئة أعني المشترکة معه في الجـنس،  
وهی المقدّمة الّتی لن یُستغنٰی عنها في علم الهیئة بل ال یمکن حصول معنی منه إلّـا بعـد الوقـوف    

وقـد  . هم مقالیـده وأصحاب علم التعالیم یسمّونها قانون علم الهیئة وبعضـهم مفاتیحـه وأکثـر   . علیها
خاض في ذکر أقسامها وبرهان أصولها جماعة من أفاضل القدماء والمُحْدَثین کماناالئوس في المقالة 

وأبوالعباس الفضل بـن حـاتم    المجسطيوبطلمیوس القلوذي في کتاب  في الکریّاتالثانیة من کتابه 
لها وسلیمان بن عصمة فـي  وأبوالحسن ثابت بن قرّة في کتاب أفرده  المجسطيالنیریزی في شرحه 

رسالة مفردة وابن البغدادی في کتاب خاصّ له وأبوسعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی في 
و أبومحمـد حامـد بـن     همجسطیکتاب له قصد فیه الشّرح و أبوالوفا محمد بن محمد البوزجاني في 

وأبونصر منصور بن علي بن عراق في کتابه  في الساعات الماضیة من اللیلخضر الخجندی في کتابه 
وکتـب   مقالید علم الهیئـة وأبوالریحان محمد بن احمد البیرونی في کتاب  تهذیب التعالیم الموسوم ب

وأتـی کـل واحـد مـنهم     . متفرقة له وأبوالحسن کوشیار بن لبّان الجیلی في المقالة الرابعة من زیجه
لم یتعرّض احد منهم الستیعاب کنه وجوهها واسـتیفاء  بحسب احتیاجه إلیه وبما یلیق في موضعه و

وقد أطَلتُ التفکر في برهان کل واحد منهم واستقصیت النظـر فیـه وأمعنـت فـي     . لوازمها وأقسامها

                                                
 . کلمه در اصل ناخواناست: بینا .١
 وهي: فهي .٢
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التفحص عنه فانفتحت لي أبواب تمکّنت بها من استنباط طرق أخر من أصولها وابتداع وجـوه عـدة   
جمیع أقسامها، وجمعت هذه المجموعات إلی برهـان کـل   من لوازمها وفصولها حتّی کدتُ استوعب 

واحد من هٰؤالء الفضالء المتقدمین بعد تسهیل العبارة وإیجاز األلفاظ وأفردت لمجموعها هذا الکتاب 
ألن الواجب علی المتأخر أن الیصنف کتابـاً  . الجتماع الفصلین فیه جامع قوانین علم الهیئةوسمّیته 

ما إذا کان ما یؤلّف مختصاً لخدمة خزانة کتب موالنا األجل العالم العـادل  متقدم، سیّ ١سبق فیه مثله
أطال اللّٰه بقائه وحـرس   -المؤید عمیدالملک والدّین أبي نصر منصور بن محمد مولی أمیر المؤمنین 

أمـره  منسوباً إلـی عـالي اسـمه متمّمـاً سـامي       -وأدام تأییده وعلوّه وخَلَّدَ رفعته وسُمُوّه  عزّه وفِنائَه
فقد یلزم عمّا فضّله اللّه علی األنام وجمع فیه العالم، الختصاصـه بـالعلوم السَـنیّة واألخـالق     . ورسمه

الزکیّة التی تعجز عن وصفها القوٰی النفسانیّة، أن تکون التصانیف المخلّدة لخزانته الحکمیّـة فریـدة   
وتممّ . الجنس ومناسبة في النوع في فنّها وعیون المعانی بدیعة في صنفها، لیقع بینهما مشارکة في

العبد هذا النوع من العلم التعلیمیّ واستوفی لوازمه ووفّی حقّـه مـن الکمـال وهـو بإصـفهان کلیـل       
فـي هـاتین السـنتین لضـیق ذات الیـد       ٢الخاطر منقسم القلب ممنّو بأنواع الموانع التی یصـب لهـا  

دته عن خدمة الحضرة الرفیعة زادها اللّه رفعـةً  واختالل األحوال وتنکرّ العادة في الجاه والمال، لمباع
یسلم من الزلل وإن کان هو شئ  ٣وحرمانه عن االستسعاد بمشاهدة السُدّة الشّریفة، لکنّه علی ثقة له

فقد عمله علی صدق رغبةٍ منه في تحصیل جمال الذکر في المجلس الرّفیع أدام . ال یخلوا عنه البشر
الرأي العالي دام عالیـاً علـی إتمـام     ٤فإن تعلق. د مزید التقرّب منهاللّه رفعته وحرص شدید في وجو

فـي أیـام    ٥الرّصد کان هذا الکتاب باباً واحداً من جملة أنواع القانون العمیدالملکي الذي یریـد بنائـه  
کامـل  السلطانیّة أدامها اللّه ومقدمتة التی ال یمکن الوقوف علیه إلّا بعد العلم بها؛ وإلّا فهو لذاته علم 

في نوعه یخلَّد بذکر أیام الصّدر الرفیع أدام اللّه جاللها ومدّ ظاللهـا وینسـب إلـی خرانتـه الحکمیّـة      
واللّه یطیل بقائـه ویصـون عـن    . ویضاف إلی نعمته العلیّة، فإن مساعي العبد منسوبة أبداً إلی موالیها

                                                
 .بوده است» علیه في مثله«شاید . در اصل ناخواناست: فیه مثله .١
 .دو کلمه در اصل ناخواناست: یصب لها .٢
 .ایم این سه کلمه را به حدس خوانده: علی ثقة له .٣
 .شود کلمه در اصل درست خوانده نمی .٤
 .شود این دو کلمه در اصل درست خوانده نمی .٥
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إنّـه قریـبٌ   . الرفیع أقصی غایتـه  ٢لجنابویوفق العبد فیما قصده وبلغه مأموله من ا ١غِیَر األیّام فِنائَه
  .مجیبٌ
  

  فارسیترجمۀ 

هر علمی مقدمات و مبادیی دارد که آن علم جز با شناخت آن مبادی در ذهـن بـه صـورت آشـکار     
ایـن  . انـد  اند و یا میـان اولیـات و علـم مـورد نظـر میـانجی       و این مقدمات یا اوّلی. شود حاصل نمی

ز آنها سخن برود برای خود علمی هستند و هرگاه که در نسـبت  ها هرگاه به صورت مطلق ا میانجی
ها  از این میانجی. ای برای آن فایده آید در نظر گرفته شوند، مقدمه ای که از آنها به دست می با فایده

منظـور از ایـن کتـاب سـخن گفـتن از      . ترنـد و برخـی از آن دورتـر    برخی به علم مورد نظر نزدیک
ای  و آن مقدمه. هیئت یعنی علمی است که در جنس با آن مشترک استترین مقدمات علم  نزدیک

توان دست یافت  توان بود بلکه به هیچ چیزی از هیئت نمی نیاز نمی است که در علم هیئت از آن بی
نامنـد و برخـی مفـاتیح آن و بیشـتر      دانان آن را قانون علم هیئت می و ریاضی. مگر با آگاهی از آن
اصول آن جماعتی از برترین قـدما و   ر بارۀ اقسام این مقدمات و برهان آوردن برد. ایشان مقالید آن

و  هـای کـروی   در بـارۀ شـکل  اند، چـون منالئـوس در مقالـۀ دوم کتـابش      متأخرین ژرفکاوی کرده
خـود و   مجسـطی و ابوالعباس فضل بن حاتم نیزیزی در شرح  مجسطیبطلمیوس قلوذی در کتاب 
تابی جداگانه که در این موضوع نوشته است و سـلیمان بـن عصـمه در    ابوالحسن ثابت بن قره در ک

ای کـه دارد و   ای که جداگانه در این باره تألیف کـرده اسـت و ابـن بغـدادی در کتـاب ویـژه       رساله
ابوسعید احمد بن محمد بن عبدالجلیل سجزی در کتابی که به قصد شرح آن ساخته است و ابوالوفا 

در بـارۀ  خود و ابومحمد حامد بن خضر خجندی در کتابش  جسطیممحمد بن محمد بوزجانی در 
پیراسـتن  و ابونصر منصور بن علـی بـن عـراق در کتـابش بـه نـام        ساعاتی که از شب گذشته است

های دیگـرش و   و کتاب کلیدهای علم هیئتو ابوریحان محمد بن احمد بیرونی در کتاب  ریاضیات
و هر یک از ایشان چیزهایی آورده کـه  . هارم از زیجشابوالحسن کوشیار بن لبان جیلی در مقالۀ چ

                                                
 غیر األنام: غیر األیام .١

 ).بدون نقطه(اإلیجاب : الجناب .٢
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دیده و هیچ یک از ایشان به ژرفکاوی تمام در انواع آن و استیفاء  بدان نیاز داشته و مناسب مقام می
من مدتی دراز در برهان هر یک از ایشان اندیشیدم و پژوهش . آمدها و اقسام آن نپرداخته است پی

پس درهایی بر روی مـن گشـوده   . اندیشی کردم ر جستجوی آن ژرفدر آن را به کمال رساندم و د
آمـدها و   هایی دیگر در اصول آن و ابـداع وجـوه متعـددی از پـی     شد که از راه آن به استنباط شیوه

ایـن مجمـوع را بـر    . فصول آن توانا شدم، چنان که کم مانده بود که همۀ اقسام آن را استیفا کـنم 
شته، با آسان کردن عبارت و کوتاه کردن الفـاظ ایشـان، افـزودم و    های هر یک از فضالی گذ برهان

های علم هیئت نـام دادم، زیـرا هـر دو     این کتاب را خاص این مجموع گرداندم و آن را جامع قانون
خران فرض است که کتابی ننویسند که متقدمان چون آن نوشته أو بر مت. اند فصل در آن گرد آمده

ب برای گنجینۀ کتاب سرور بزرگ ما، دانشمند دادگر، مؤید عمیـدالملک  باشند، خاصه آنگاه که کتا
عـزت و   ه خداونـد بـر بقـای او بیفزایـد و    کـ  - والدین ابونصر منصور بن محمد مولی امیر المؤمنین

تألیف شده باشد و به نام بلند او منسوب باشد و در اجرای فرمان عـالی   -دار باشد  درگاهش را نگاه
 و بدان سبب که خداوند او را از میـان مردمـان برکشـیده اسـت و او را چنـان     . داو نوشته شده باش

نـد، الزم اسـت کـه     وای انسانی از وصـف آن عـاجز  که ق صاحب علوم گذشتگان و نیکان کرده است
های معانی در  شوند در فن خود یگانه و چشمه آمیز او جاودان می هایی که در گنجینۀ حکمت نوشته

مشـارکت در جـنس و   ] هـا و شـخص او   یعنـی ایـن نوشـته   [ند، تا میان ایشـان  نوع خود نوآمد باش
این بنده ایـن شـاخه از علـم ریاضـی را زمـانی بـه پایـان رسـاند کـه          . مناسبت در نوع برقرار باشد

خاطر و سرشار از موانعی که این دو سال بـر سـر راه او قـرار گرفتـه اسـت در       دل و پریشان شکسته
ثر دوری از خدمت پیشگاه بلند، که خداوند بر بلندیش بیفزاید، و محرومی زیست، و در ا اصفهان می

 گرفتـار روی گردانـدن جـاه و مـال    احوال و  تهیدست و پریشان ،از بختیاری مشاهدۀ تختگاه شریف
د هرچند خطا چیزی است که بشـر  وخطا بری ش امید است که به اطمینان او ازبا این حال . بود می

خواست نامش در مجلس  راستی می این کتاب را به این نیت نوشت که به. د بودتوان از آن خالی نمی
بلند، که خداوند بر بلندیش بیفزاید، بر زبان رود و سخت مشتاق بـود کـه بـر نزدیکـی خـود بـه او       

پس باشد که اگر نیت بلند، که همواره بلند باد، بر اتمام رصد قرار گیـرد، ایـن کتـاب یـک     . بیفزاید
تـوان بـر    ای بر آن که جز با شناخت آن نمی ، و مقدمه»قانون عمیدالملکی«های  بخشفصل شود از 
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وگرنه در نوع خود علمی کامل است که یادکرد روزگار وزیر بلندپایه، کـه خداونـد   . آن علم آگاه شد
آمیـز او   اش کنـد و بـه گنجینـۀ حکمـت     اش را بلندپایه گردانـد، جاودانـه   بر جاللش بیفزاید و سایه

هـای بنـدگان همـواره منسـوب بـه       چرا کـه کوشـش  . منسوب شود و بر نعمت عالی او اضافه گردد
روزگار نگاه دارد و این  های دگرگونیخداوند بر بقای او بیفزاید و درگاه او را از . روران ایشان استس

. اش را از آن درگاه بلند به بهترین صورت برآورده کند خواستهبنده را در قصد خود موفق گرداند، و 
  .او نزدیک و پاسخگو است
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  ٢پیوست 

  

  شرح الشکل القطاع یاإلشباع فمقدمۀ : یعلی بن احمد نسو

تصحیح شده است و هنگام تصحیح آن به دو نسـخۀ   اإلشباعاین مقدمه از روی نسخۀ لیدن رسالۀ 
حدس است و برخی از کلمات ناخوانده مانده  ها به بنا بر این برخی از تصحیح. دیگر دسترس نداشتم

هـای   ام و واژه گذاشـته [] ام داخـل ایـن عالمـت     هایی را که در خواندن آنها شک داشـته  واژه. است
-٢٠صص( نامه نسویمرحوم قربانی بیشتر این مقدمه را در . ام ناخوانده را با سه نقطه مشخص کرده

توانند بـه آن کتـاب رجـوع     بخواهند از آن آگاه شوند میترجمه کرده است، و خوانندگانی که ) ٢٢
الدین و نگاه فلسفی  کنیم که تفاوت میان نثر ادبی حسام ما این مقدمه را به این دلیل نقل می. کنند

  . او را با نثر سادۀ نسوی نشان دهیم
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  رب تمم بفضلک

الفعال لما یرید خالق األفالک الدائرة والنجوم السائرة العـالم بسـرایر األمـور ومـا یُخفـي الصـدور       ... 
قال األستاد االجل السید المختص علي بـن أحمـد النسـوي    . وصلواته علی النبي محمد وآله وعترته

الغـرض   رحمة هللا علیه إن الفالسفة قد اتفقوا عمومـا وأصـحاب الریاضـي مـنهم خصوصـا علـی أن      
األقصی من العلوم الریاضیة هـو معرفـة العلـم بمـا هـو فـي کتـاب التعـالیم لبطلمیـوس المعـروف           
بالمجسطي ألنه المقصود من الجزء الثالث من أجزاء الفلسفة سوی الموسیقی ولجاللة هذا الکتـاب و  

یـزی  تفاسـیر مثـل سـلیمان بـن عصـمة والنیر      کبار علماء هذا العلـم عظم منفعته فسّر جماعة من 
والفارابی وثابت بن قرّه وأبي جعفر الخازن وأبي علي بن سینا إلی تمام أحد عشر مـن کبـار العلمـاء    

الذي هو السنة العاشرة من القران الثاني في المثلثات األرضیة وکلهم جعلـوا تفسـیر    ]وقتنا هذا[إلی 
کتاب مع شرح لمـا غـامض   معاني هذا الکتاب لفظا بلفظ إال أبا علی بن سینا فإنه عمل جوامع هذا ال

ومعلوم أن درجة من یمکنه إتقان ما فـي  . منه واختالف وقوع اشکاله وجعله من جملة کتاب الشفاء
] مع أعمال النجومیة والعمـل ب [معانیه النفیسة من علم الهیئة والبرهان الهندسي ... هذا الکتاب و 
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بعضها من بعـض وإلـی    ]معرفة[ریخ واآلالت الرصدیة أرفع من درجة من یکون محتاجا إلی علم التوا
أن تاریخي بختنصر و اغسطس المستعملین فـي المجسـطي    ]معما[واستعمال الجداول  األزیاجحل 

. متروکان منذ مائتا سنة وأکثر و هکذا حال جداول أوساط الکواکب السیارة  ومواضع الکواکب الثابتة
بعد العلم بما في کتاب أوقلیدس فی األصـول  ... ... وقد تقرر عند العلماء أن مرتبة قرائة هذا الکتاب 

المتوسطات األربعة عشر التي یلزم قرائتها بعد کتاب أوقلیدس و  ]کتب[ شکالأالهندسة و کثیر من 
ومعلوم أن الکالم في الریاضیات قریب إلی األفهام بعد الوقوف علـی مرتبتهـا   . قبل کتاب المجسطي

ملة فیها وال یحتاج إلی الشـرح لفظـا بلفـظ کاحتیـاج کـالم      والغرض المقصود منها واألسماء المستع
. بقراط الختصاره و کالم أرسطوطالیس النغالقه وکالم أفالطن فی مذهبه فی اللُغَز وبُعده عن األوهام
ثم إن بطلمیوس لمّا جعل مقالید أشکال کتابـه واعتمـاد صـحة بـراهین أعمالـه ومراجـع براهینـه        

ن کتاب ماناالوس في األشکال الکریـة المعـروف والملقـب بالشـکل     وحواالته إلی الشکل الخامس م
النجوم خاض الناس فیه خوضهم  في علم المستعمل الهندسیة األشکال من شکال أعلم ولم –القطاع 
بما نعلمه من کثرة منافعه و شدة الحاجة إلیه  به وتبینت عنایتهم ]شهّروه شهرته[ و لشکلفی هذا ا

علیه مدار األمر في کثیر من أعمال النجوم وجُعل له مقدمات من الهندسـة  وهو أصل . في علم الکرة
أن أعمل لهذا الشـکل ولمقدماتـه شـرحا     أردت – وتألیف النسبة وسائر ما یحتاج إلیه لتتمیم عرضه

مستقصی مما یتعلق بالهندسة والحساب وبیان استعمال هذا الشکل فـي المواضـع المحتاجـة إلیـه     
وجعلتها ثالثة  اإلشباع في شرح شکل القطاعفعملت هذا المقالة وسمیتها . تهوکیفیة مواضعه وحواال

  :فصول
األول منها في مقدمات یحتاج إلیها وشرح األشکال التي قدّمها بطلمیـوس فـي بیـان اسـتخراج     

  أشکال أوقلیدس... األوتار التي تقع في الدائرة 
  لهااواستعم وتألیف النسبة... الشکل القطاع  ]بسبب[الثاني في المقدمات التي أوردها بطلمیوس 

  .الثالث في استعمال الشکل القطاع في المواضع المحتاجة إلیها
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  سپاسگزاری

اگر هنوز چیزی از روحیۀ طلبگی باقی مانده باشد آن را باید در کسانی چون حنیف قلندری و یونس مهدوی و سـجاد  
همچنـین  . ه در یافتن بسیاری از منابع این مقالـه بسـیار مـؤثر بـود    های این س یاری. روان سراغ گرفت فهم خوب نیک

ثانی که مرا در خواندن دو سه واژۀ عربی یاری  کنم از دکتر سید حسین موسویان و دکتر سید محمود یوسف تشکر می
  .توفیق همۀ این دوستان را در کار علمی از خداوند مسئلت دارم. کردند
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