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(22/05/1396، پذیرش: 30/03/1396)دریافت:   
 چکیده
الدین های مختصر هیئت است که غیاثاز جمله رساله السفیر فی الهیئة ۀرسال

تألیف کرده  ق906رگ دورۀ صفوی، آن را در سال منصور دشتکی، دانشمند بز
است. بررسی آن از چند منظر اهمیت دارد: اول، این رساله از جمله آخرین 

نگاری در دورۀ اسالمی نوشته شده سنت هیئت ۀهایی است که در ادامکتاب
 یای تألیف شده که ازآن به دورۀ افول علم اسالماست. دوم، این رساله در دوره

، به هیئت مختصر هایکتاب رویۀ خالف بر ،شود. سوم، در این کتابیتعبیر م
های دیگران و دشتکی اشاره شده است. حلاشکاالت الگوهای بطلمیوسی و راه

 ی الهیئةالسفیر ف ۀحاضر به بررسی شخصیت علمی دشتکی و معرفی رسال مقالۀ
 هیئت تابکیک آن ه کدهد نشان میاین رساله پردازد. بررسی محتوای می

ای ای است که برنامهوسی و درساستاندارد، مختصر، مبتنی بر هیئت بطلمی
م آموزش همگانی نجوم نوشته شده بود. ویژگی مهم آن بیان اشکاالت نجو

ظاهراً برای تشویق خواننده به خواندن  ست کها هاحلّ آن ۀبطلمیوسی و تاریخچ
 .ه استهای او بودحلتر دشتکی و آشنایی با راهآثار پیشرفته

نصور الدین مغیاثصفویه، ، السفیر ،اشکاالت هیئت بطلمیوسی ها:واژهکلید
 .دشتکی، هیئت بطلمیوسی
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 مقدمه
دانشمندان اسالمی از خالل ترجمۀ آثار یونانی با آثار نجومی ایشان نیز آشنا شدند و در 

ر در میان آثار بسیاپرداختند.  آراء گذشتگان خودبه بررسی و نقد آثار نجومی خود 
شود که تحت اطالق میاز آثار به آن دسته « هیئت»آثار دانشمندان اسالمی در نجوم، 

 های آن توسط نویسندگان دورۀشدند اما ساخت و ویژگیته میتأثیر نجوم یونانی نوش
 ۀ. هدف علم هیئت شناخت شکل هندسی عالم و ارائاسالمی تطور پیدا کرده است

الگوهایی از شکل، اندازه، ترتیب و سرعت حرکت افالکِ سیارات و موقعیت زمین 
-766ۀ رومی )زاددر یکی از آثار مختصر متأخر هیأت، شرح قاضی بود. برای نمونه

این علم هیئت  ق(618چغمینی )احتماالً درگذشته در  الملخص فی الهیئة ق( بر840
 طور تعریف شده است:

ه علویه و سفلیه از حیث کمیت و کیفیت و وضع و حرکت طیاحوال اجرام بس
 ر(.7گ برالزم برای آنها )

علم رکدیگر، درا در کنار یهندسی و فیزیکی پرداختن به مسائل خوبی این تعریف به
 توان یافت.هیئت نیز میدیگر آثار این چنین تعریفی را در  .دهدهیئت نشان می

 ند،کناز ساختار مشابهی پیروی میهای هیئت در تمدن اسالمی پس از مدتی کتاب
ی، مقدمات ریاضی و طبیعشوند: تشکیل مییعنی تقریباً همگی از چهار بخش اصلی 

ای(، هیئت زمین )جغرافیای های سیارهسیارات )مدلموقعیت زمین و هیئت افالک 
ۀ در همو ابعاد و اجرام )اندازه و فواصل سیارات از زمین(. البته ممکن است  ریاضی(

ولی آنچه ضروری است وجود بخش آثار نتوان این چهار بخش را به تفکیک نشان داد 
نمایش دهندۀ )یعنی « مجسم»های افالک سیارات به صورت دوم است که شامل مدل

 (.252-250، ص«گستره...»)گمینی،  لب تودرتو( استضخامت و شکل افالک ص 

بر اساس میزان پرداختن مؤلف به موضوعات مورد بحث ( 252گمینی )همان، ص
 :ه استهای استاندارد هیئت را به دو دستۀ اصلی تقسیم کردکتابدر هیئت، 

رقی، خعبدالجبار ک سیم األفالمنتهی االدراک فی تقاآثار جامع هیئت مانند  -1
وسی. طخواجه نصیرالدین  التذکرة فی علم الهیئةالدین شیرازی و قطب التحفة الشاهیة

هستند هایی ها و برهاناستداللشوند که در بر دارندۀ از آن رو جامع خوانده میاین آثار 
طب این آورده شده است. به همین دلیل می توان مخاآن که در هر بخش برای مباحث 
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از ذکر در این آثار زیرا  ،منجمان متخصص دانستو به ویژه دانان آثار را ریاضی
نیز خودداری نشده است. معموالً این ها مربوط به مدل یهااختالف نظرها و بحث

های اجرام های حرکتمشخصهشوند و محاسبۀ های هندسی میها محدود به برهانبرهان
( سیارات ویر و موقعیت نقاط اوجتدهای فلک )مثل خروج از مرکزها، شعاع آسمانی

 کنند.میبسنده ایج عددی آنها نتبه آوردن اند و تنها را به آثار نجوم محاسباتی واگذاشته

آثار مختصر هیئت که معموالً برای آموزش نجوم به غیرمتخصصان نوشته  -2
 ئتفارسی هیطوسی، خواجه نصیرالدین  المعینیةالرسالة و  ةالهیئةزبداند. مانند شده

ای از مباحث را خالصهکه  بسیاری آثار دیگرچغمینی و  فی الهیئة ملخص قوشچی و
 اند.ها آوردهبدون ورود به جزئیات دالیل و برهان

ی کتابی الدین منصور دشتکغیاث ةالسفیر فی الهیئرسالۀ بندی بر پایۀ این تقسیم
های های کتاببا این تفاوت که عالوه بر ویژگی استدر هیئت استاندارد و مختصر 

ست. ا کردهاز جمله نقد نجوم بطلمیوسی توجه  یمختصر به بعضی مباحث تخصص
 های بطلمیوس استهای طبیعی در مدلمنظور از نقد بطلمیوس ذکر برخی ناهماهنگی

ی دیگری را بدون هاکه بر اساس آنها برخی نویسندگان آثار نجومی دورۀ اسالمی مدل
میوسی را سنت نقد هیئت بطلاند. پیشنهاد کردهشناسی بطلمیوسی تغییر ساخت کیهان

 آغاز کرد و این سنّت الشکوک علی بطلمیوسابن هیثم در قرن پنجم هجری قمری با 
الدین خواجه نصیرالدین طوسی، قطب .انشمندان دورۀ اسالمی ادامه یافتدر بین د

ق( از 8الشریعه و ابن شاطر دمشقی )قرن ق(، صدر7ع رضی )قرن شیرازی، مؤیّدالدین 
این سنت را ادامه دادند و  ای،های جدید سیاره، با عرضۀ مدلجمله کسانی هستند که

ها های اشکاالت مدلحلبرای بحث و بررسی راه مناسبیآثار جامع هیئت را جای 
الدین محمد خَفری و غیاثالدین دانانی چون شمسیافتند. در عصر صفوی نیز ریاضی

ه داشتند. این افراد همه در آثار اق( این سنت را زنده نگ10و9 هایمنصور دشتکی )قرن
اما گاهی  ،اندهای جدید دست زدههای بطلمیوسی و عرضۀ مدلبه نقد مدل هیئت جامع

خورد که با عرضۀ هایی از این سنت به چشم میدر بعضی آثار مختصر هیئت نیز نشانه
ی بر اشکاالت چههای جدید همراه نیست بلکه تنها برای آن است که خواننده بداند دلم

هایی برای آنها در اثری دیگر حلنویسنده راهمعمواًل و وارد است  های بطلمیوسیمدل
ودی مسع دانش جهان و الدین منصور دشتکیغیاث السفیر عرضه کرده است. کتاب

 هانجهای ادعا شده در حلتا کنون نه راهکه  ه باید افزودالبتاند. ( از این جملهق6)قرن
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 : کندر آثار به جا مانده از مسعودی و دشتکی پیدا نشده است ) السفیر در و نه دانش
فارسی ( و 56)ص دانش جهاندر مقایسه با  السفیر(. 1394محمدهادی طباطبایی، 

ا تری این نقدهبه شکل مفصلکه هر دو مقدم بر آن هستند،  ،(23-21 هایبرگ) هیئت
 ها را آورده است.حّل آن ۀتاریخچو 

 الدین منصور دشتکیغیاث

 نامهالف( زندگی
ش( در محلّۀ دشتک شیراز 840م/1416ق )866الدین منصور دشتکی در سالغیاث

ى شیرازى معروف به سید سند بود و نسبش کبه دنیا آمد. پدرش صدرالدین محمد دشت
الدین نزد پدر به فراگیرى علوم و معارف رسد. غیاثحسین)ع( مىبن به زید بن على 

پرداخت و در بیست سالگى از تحصیل علوم زمان خود فارغ شد. به دلیل استعدادی که 
 883از کودکی داشت، مورد عالقۀ پدر بود تا حدی که مدرسۀ بزرگی را، که در سال 

 ،نام نهاد )کاکایی« منصوریه مدرسه»در محلۀ دشتک شیراز بنا کرد، به نام فرزندش 
الدین نیز بیشتر عمر خود را در این مدرسه به تدریس و تألیف مشغول (. غیاث67ص

طبق  ق ذکر شده است؛ اما949یا  948بود. سال مرگ غیاث الدین در منابع مختلف 
 باشد: 957تا  951های شواهد زیر سال فوت او باید بین سال

کشف ر طبق آنچه خود در حاشیۀ کتاب الدین منصونخست این که غیاث -
 .(988صزنده بوده است )نورانی،  949نوشته، در سال  الحقائق المحمّدیّه

 مجلس ۀکتابخاندر  1422 ۀشمار، که به السفیر نسخۀ کاتب ،دوم این که  -
ق به پایان برده است از دشتکی 951شعبان  20و کتابت آن را در  موجود است،

 او در آن زمان زنده است:کند که آن چنان یاد می

البشر  ستاداُالفیلسوف الفاضل، من مؤلفات الحکیم الکامل و ...تمّت الرسالة 
 سمه منصوراًازال ک سیّد أعاظم الحکماء الباء والعقل الحادی عشر، أب اآلو

ربعاء األ ومی حةبیص یفکافّة العرفاء  یوجه الغبراء عل یف خلّد ظلّهعداء وعلی األ
  (.212ص) تسعمائةو ینخمسو یشهر شعبان المعظّم سنة احد ینمن عشر

و این از آن  است آمدهق 1122 سالتاریخ کتابت این نسخه ها البته در فهرست
تقریباً  هاقسمتای نوشته شده که تاریخ کتابت بقیۀ این نسخه در مجموعهروست که 

 فی عصر یوم»جملۀ زمان با همین تاریخ است؛ دوم این که، در همین قسمت کاتب هم
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روی آن خط کشیده و در ادامه تاریخ  و بعد آوردهنیز را « 1122الجمعه من شهور سنة 
ای خهتاریخ نسآوردن این سال اشاره به از  شاید منظور کاتبالبته را آورده است.  ق951

و آن نسخه در زمان حیات مؤلف کتابت شده  کرده استاستنساخ باشد که از روی آن 
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است که  5337شمارۀ ۀ دیگری به نسخ. است

رحمه » ۀبه دنبال نام مؤلّف کلمنوشته شده است و در آن  ق957سال خاتمۀ کتابت آن 
از دنیا  ق957تا  951های سال بنا بر این احتماالً دشتکی در فاصلۀ ،است آمده« هاللّ

 . استرفته 

ى شیرازى، جامعیت او در علوم کالدین دشتغیاثهاى شخصیت علمى از ویژگی
حاوی »، «جامع معقول و منقول»او را با صفاتی چون به همین دلیل  ،مختلف است
و  «ثالث معلمین»، «عقل حادی عشر»، «استاد بشر»، «اکمل اهل نظر»، «فروع و اصول

کالم و فلسفه بیش از همه به تبحر در الدین غیاثهرچند . اندخوانده« اعجوبه روزگار»
اسماعیل صفوى شاه شهرت او در نجوم در زمان خود به حدی بود که اما شد شناخته می

که در آن زمان  ،رصدخانۀ مراغهمجدد  تکمیل(، وی را براى ق930ـ905:  ک)ح
 وا. ردک، از شیراز به آذربایجان دعوت  و احتماالً انجام رصدهای جدید ویران شده بود

 یناصر ۀفارسنام . درموفق به این کار نشداما به سبب برخى موانع  به آذربایجان رفت،
 آمده است:چنین در این باره 

عشر، امیر یمنزلت، استاد بشر و عقل حادق، حضرت افادت927سال  در
، خلف الصدق حضرت مغفرت مآب، امیر یشیراز یالدین منصور دشتکغیاث

تمام ا یسهند آذربایجان برا، در ییالق یشیراز یحسین یصدرالدین محمد حسن
که از حضرت خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه ناتمام  یرصدخانه و زیج خاقان

به فرّ مجالست مجلس بهشت آیین خاقان ملک تمکین مشرف شد  1مانده بود،
 (.385-384)ص

ان خود در مسلکتکلیف کسی به امر رصد نشان از برتر دانستن او نسبت به دیگر هم
  نجوم دارد.

  

                                              
از  خاقانی زیجدر حالی که  است دانسته زیج خاقانیلف فارسنامه به اشتباه خواجه نصیرالدین طوسی را مؤلف ؤ. م1

 نصیرالدین طوسی است.خواجه از  زیج ایلخانیو است الدین جمشید کاشانی غیاث
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 ب( آثار
او  هایای از نوشتهپارهاند و الدین منصور دشتکی شصت اثر مستقل نام بردهاز غیاث

های متداول ادبی، منطقی، کالمی، ریاضی، پزشکی و حاشیه بر کتابنیز به صورت 
یشتر به بها این حاشیهاست. به جا مانده بعضی از کتب حکمت و تفسیر قرآن کریم 

تألیف و سنخ آنها از مباحث طرح شده و اندکی از  برگیری صورت توضیح و اشکال
االدب  معالمدر علوم عقلی،  الرضوان ریاضای مانند نامهتصنیف است. چند اثر دانش

مطلع ، االسالم الکالم إلیضاح محجة حجةدر مباحث ادبی و  العرب فی درایة لسان
اند کاره ماندهنیز از او به جا مانده که نیمه نماجام جهانو  العرفان فی علوم القرآن

آثاری که او در  (.37-36ص)نورانی،  به دست ما رسیده استها هایی از آنبخشو 
 نجوم نوشته است، اعم از آثار هیئت و آثار مرتبط دیگر، از این قرار هستند:

 یل، ونمانده یاز آن بر جا یامفصّل در هیئت که نسخه یاثر :الهیئة المنصوریة .1
آن  به یبرد و در موارد بسیاریاز آن نام م السفیرالدین منصور در رسالۀ غیاث

ر(. از نحوۀ ارجاع 16پ، 14پ، 11ر، 11پ، 7ر، 5 هایگبردهد )یارجاع م
معلوم است که در این کتاب وی به نقد هیئت  السفیرالدین منصور در غیاث

های جدید خود پرداخته است. فضل بن محمد قائنی در بطلمیوسی و ارائۀ مدل
ولی  ستا که وی این کتاب را ندیده گویدمینوشته است،  السفیرشرحی که بر 

نویس ال کرده و او گفته که این کتاب به صورت چرکؤاز کسی که آن را دیده س
اثر دیگری  .پ(50 پ،24-ر24های گبرنویس نشده است )کاست و پا

به دشتکی منسوب است که ممکن است همین اثر باشد  شرح تذکرۀ نصیریهنام به
 : دنبالۀ مقاله(. )نک

دین الای از آن یافت نشده است. غیاثاثری در هیئت که تاکنون نسخه :معارج .2
کند، بطلمیوسی صحبت می هایدر جایی که از اشکاالت مدل السفیرمنصور در 

 ر(. 11گ بردهد )ارجاع می ی با این نامخواننده را به کتاب

های غیربطلمیوسی طوسی، ه در آن مدلکاى در هیئت رساله :اللوامع النوریة .3
الدین شیرازی را معرفی، نقد و بررسی کرده است مؤیدالدین عرضی و قطب

 .سراسر رساله( ،)طباطبایی

 که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ای مختصر در هیئترساله :السفیر فی الهیئة .4
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 ۀبه شمار از آن اینسخه های ایرانفهرستوارۀ دستنوشتهدر  :تکلمة المجسطی .5
، 3جدرایتی، گزارش شده است ) آستان قدس رضوی ۀدرکتابخان 5263

 (. 287ص

ای سخهن است الهیئة المنصوریةاحتماالً همان که این اثر از  :شرح تذکرۀ نصیریه .6
 مجلس موجود است. ۀدر کتابخان 4/5360 ۀبه شمار

سه وجود  های ایرانفهرستوارۀ دستنوشتهدر  :الملخص فی الهیئةشرح بر حاشیه  .7
مجلس و  ۀدر کتابخان 4/6320، 1/6385های شماره اببه این نام نسخه 

 .(295، ص4ج ، درایتیسپهساالر گزارش شده است ) ۀدر کتابخان 2/641

)موسوی،  قبلهجهت ای دربارۀ روش ریاضی تعیین رساله :رساله در معرفت قبله .8
 .سراسر رساله(

ر آثار ده نه خود کى منسوب شده کدر نجوم به دشتنیز  یدر برخى منابع، آثار دیگر
 هتحفه شاهیبرجاى مانده است، از جمله از آنها اى و نه نسخهاست برده  ها ناماز آندیگر 

 السفیر 3/12715نسخۀ شماره  .رساله در تحقیق جهاتدر هندسه و  الساسا ،هیئت در
 هاىضبط شده است. همچنین دو رساله با نام تحفۀ شاهیهدر کتابخانۀ مرعشی به نام 

ج زیاى مختصر در تصحیح ــ رساله المنجمینمفتاحو صنعت تسطیح اسطرالب 
ـ وجود دارد ق841) بیگالغ  الدین منصور شیرازىها غیاثآن ۀده نام نگارنک( به فارسى ـ
تحقیق »اى در اند. نیز رسالهى دانستهکنگاران وى را همان دشترشده و برخى فهرست کذ

، به فارسى، منسوب به وى بر جاى مانده است «بکواکدرجات طلوع و غروب و ممرّ 
با دوران زندگى است که قمرى( 984=یزدگردى946هاى آن )ه تاریخ نگارش جدولک
 (.733-731ص ى هم خوانى ندارد )روح اللهی،کتدش

 السفیر فی الهیئه
اى مختصر آسمان( رساله )= در زمین و السفیر فى الغبراء والخضراءیا  الهیئةالسفیر فی 

های آن هنسخ زى اکاتبِ یکه بر اساس آنچه کبه عربى مبتنی بر هیئت بطلمیوسی است 
در طارم، شهرى در  ق906این اثر را در ى ک، دشتاست ردهکاز روى خط مؤلّف نقل 

ر(. 24گبر ،مجلس 6320گاشته است )نسخۀ شمارۀ والیت خَسو در فارس قدیم، ن
در ، مؤلف ق متولد شده بود866و اینکه دشتکی در  با توجه به تاریخ کتابت رساله
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 کن السفیرهای )برای اطالعات از نسخهاست  داشته چهل سالزمان نوشتن این رساله 
 .(24-22کیقبادی، ص: 

وم به نج ۀای برای آموزش مفاهیم پایدرسنامهتوان آن را میساختار رساله با توجه به 
 یپاسخ به سؤاالت برخ یگوید که این کتاب را برای. مؤلف در مقدمه مدانستطالب 

های بارۀ هیئت نوشته است. دالیلی از قبیل خالصه بودن متن، وجود نسخه از دوستان در
ها های فراوان در برخی نسخههای مؤلف، وجود حاشیهدر مقایسه با دیگر کتاب متعدد

 .دهستندرسنامه بودن کتاب گواه ادعای  ،و تدریس مؤلف در مدرسۀ منصوریۀ شیراز
 .چهار فصل است یو هر باب دارا استخاتمه  کچهار باب و ی کتاب مشتمل بر

 باب اول

شکل کلی عالم  توصیفضمن ؛ در آن (پ2گ بر) کتعداد افالدر  فصل اول -
که شامل توضیح آمده است مقدمات طبیعی از و تعداد افالک، مختصری 

 ماهیت و خصوصیات عالم به طور کلی است. 

در این فصل دشتکی به  ؛(ر7-ر3 هایگبردوایر فلکى )بارۀ  در فصل دوم -
ه، رعظیمه و صغی ۀپردازد و ضمن تعریف دایرمدارهای فرضی نجوم کروی می

النهار یا استوای اند از: معدلکند که عبارتعدد از دوایر مهم را معرفی می 10
ةالبروج، دایرۀ ماره به اقطاب اربعه، دوایر میل، دوایر عرض، دایرۀ آسمان، دایر

 النهار، دایرۀ اول سموت ارتفاع و دایرۀ وسط سماء الرویة. افق، دایرۀ نصف

 .(ر7گ بر) گانهههای دوازدتعریف برجدر فصل سوم  -

 پ(.7گ بر)در تعریف کواکب ثابت فصل چهارم  -

 باب دوم

وۀ د. ابتدا نحکنسیارات را معرفی میهر کدام از افالک هیئت دشتکی در این باب 
کند و در ، سپس فلک مربوط به هر حرکت را توصیف میآوردمیحرکت هر سیاره را 

های ذکر شده در این باب همان هر کدام از سیارات را می آورد. مدل مدل حرکت پایان
به  اى«ملهکت» ازفصوِل باب دوم، در کاند؛ اما دشتکی ذیل هریهای بطلمیوسیمدل

 کند. ها اشاره میاشکاالت این مدل
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مقدارهای  «تکمله»الگوی افالک خورشید، در  آوردندر فصل اول پس از  -
را از نظر بطلمیوس، متأخرین پس از بطلمیوس رشید خومختلف خروج از مرکز 

بیک و همچنین مقدار حرکت اوج خورشید را نیز بر اساس و رصد الغ
 1(.ر9گ برکند )مقدارهای موجود پیش از خود مقایسه می

 دشتکی السفیرمقادیر خروج از مرکز خورشید بر اساس . 1جدول 
 الغ بیک متأخرین بطلمیوس
2;30 2;5 2;1 

 دشتکی السفیرمقادیر حرکت اوج خورشید بر اساس  .2 جدول

 برخی دیگر متأخرین قدما یک نظر 

 یک دور کامل
برابر با حرکت 

 ثوابت
 36000هر 

 سال
 24000هر 

 سال
سال و  25000

 کسری

   یک درجه
سال و  66در 

 کسری
 سال 70

عنی یدر فصل دوم پس از ذکر الگوی بطلمیوسی افالک ماه، پارامترهای آن،  -
سرعت فلک جوزهر، زاویۀ میل فلک مایل، سرعت فلک مایل، خروج از مرکز 

تدویر ماه را بیان  فلک حامل و سرعت چرخش آن و سرعت چرخش فلک
عرضه  هایحلکند. پس از آن دشتکی دو اشکال این مدل را و تاریخچۀ راهمی

ز کت مرکنواخت بودن حرکرا جداگانه آورده است. اشکال اول ی آنشده برای 
حاملش، است. وی از روش  کز فلکز عالم، به جاى مرکتدویر ماه به دور مر

 طه(محی کالدین شیرازى )فلخواجه نصیرالدین طوسى )جفت طوسى( و قطب
 عاللوام، المنصوریةالهیئة ى ابداعى خود در هاروشال و نیز کبرای حل این اش

لگوی ماه نقطۀ محاذات کند. اشکال دوم ابدون هیچ تفصیلی یاد می معارجو 
است و دشتکی پس از ذکر آن حل آن را از محاالت و سخنان بعضی از مردم 

این،  بر (. بناپ11-ر11های گبرداند )در این زمینه را اوهام و خیاالت می

                                              
می حرکت اوج خورشید در تمدن اسالنیز خروج از مرکز و در نظر گرفته شده برای برای آشنایی با مقادیر مختلف  .1

 .136-135، صهای میناییدایره: گمینی،  نک
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کند که راه حلّ درست آن پذیرد و ادعا میهای قبلی را نمیحلهیچ یک از راه
 آورده است.  منصوریهال ةهیئالرا در کتاب 

دهد و در دشتکی فصل سوم را به ذکر الگوی افالک عطارد اختصاص می -
ت مرکز تدویر عطارد کنواختى حرککند: یاشکاالت آن را بیان می ایتکمله

ترین این اشکاالت مهم ،حامل کز فلکجاى مرالمسیر، بهحول نقطۀ معدل
ه او گوید ککند و مییاشاره م الشاهیة التحفةالدین در است. وی به روش قطب

روش اعتراف کرده و  هشتروش برای حل آن ذکر کرده و به درست نبودن  نُه
مؤلف در اینجا بار  .(پ14-ر14 هایگبرروش نهم را درست دانسته است )

 های دیگرش یعنیهای او در کتابحلدیگر خواننده را دعوت می کند که به راه
 مراجعه کند.  منصوریهال ةهیئالو  معارج، لوامع

 .بارۀ الگوی افالک زهره و سیارات خارجی است فصل چهارم این باب در -
سبت ندشتکی در تکملۀ این بخش نیز به اشکال حرکت یکنواخت این سیارات 

و روش طوسی )جفت طوسی( و است اشاره کرده آنها المسیر معدل ۀنقط به
 الهیئة المنصوریة آورد و مجددا بهمیالدین شیرازی )فلک محیطه( را قطب

  دهد.ارجاع می

ت المسیر از مرکز عالم، سرعمرکز معدل ۀر پایان این باب در جدولی سه مولفۀ فاصلد
(. این مقادیر ر16گ برکند )گانه را عرضه میسیارات هفت ۀمرکز تدویر و سرعت خاص
 تذکره( و 70-41ص) دانش جهان(، 132-121ص) التفهیمبا مقدارهای موجود در 

برابر بسیار نزدیک یا ( 76-57ص) زبده( و 103-62ص) معینیه( ، 173-145ص)
 . (3)جدول است

 باب سوم

ف بارۀ کسو بارۀ چگونگی وقوع خسوف و فصل دوم در فصل اول این باب در -
د چناهلۀ ماه و در فصل چهارم  است. دشتکی در فصل سوم علت هندسی ایجاد

 .آورده استسال  ساعت، روز، ماه و تعریف مفاهیمرا به همراه هاى یشمارگاه
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 و تعدادی از آثار هیئت مشهور السفیرهای سیارات در های حرکت. مقایسۀ برخی مشخصه3جدول 

 سیارات   

 خورشید ماه عطارد زهره مریخ مشتری زحل   

دل
مع

کز 
مر

لۀ 
ص

فا
کز 

مر
از 

یر 
مس

ال لم
عا

 

 - - 3 44;1 3;12 34;4 58;6 السفیر

 - - 10;3 5;2 12 30;5 45;6 التفهیم

جهان 
 - - 10;3 5;2 30;12 30;5 50;6 دانش

 - - 3 1 02;1 12 30;5 50;6 تذکره

ویر
تد

کز 
مر

ت 
رع

س
 

 59,8;0 23;24 58,16;1 59;0 31,28;0 4,59;0 2;0 السفیر

 59,8,20;0 23;24 58,16;1 59;0 31;0 5;0 2;0 التفهیم

جهان 
 59,8;0 23;24 58,16;1 59,8;0 31;0 5;0 2;0 دانش

 59;0 23;24 58,16;1 59;0 31;0 5;0 2;0 تذکره

صه
خا

ت 
رع

س
 

 - 4;13 6;3 36;0 27,40;0 54,9;0 57,8;0 السفیر

 - 4;13 6;3 37;0 28;0 54;0 57;0 التفهیم

جهان 
 - 4;13 6;3 37;0 28;0 54;0 57;0 دانش

 - 4;13 6;3 37;0 28;0 54;0 57;0 تذکره

  

                                              
که منظور فاصلۀ میان مرکز عالم و مرکز خارج مرکز خورشید « نصف ما بین مرکزی الشمس». در تذکره آمده است 1

 (.183آورده است )رجب، ص 05;2است که طوسی آن را 
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 باب چهارم 

ها، فصل اول تعریف صبح صادق و کاذب و ... ، در فصل دوم تعریف افقدر  -
زمین و در فصل چهارم مبحث ابعاد و اجرام  یهاها و اقلیمدر فصل سوم فصل

یعنی محاسبۀ  ،«ابعاد و اجرام»دشتکی در مبحث مقدارهایی که آمده است. 
آثار دیگر آورده است به مقدارهای مذکور در ، های سیاراتفواصل و اندازه

 (.133-131هیئت نزدیک است )کیقبادی، ص

 خاتمه

ر الگوى بطلمیوسى را، که در باب دوم به طو ۀگاناالت شانزدهکى در این بخش اشکدشت
این اشکاالت  .(50ص 1،رجب:  وار مرتب کرده است )نکفهرست، بود آوردهپراکنده 
 2ند:قراربدین 

 ش؛حامل کز فلکعالم، به جاى مر زکز تدویر ماه حول مرکنواخت مرکت یک( حر1

نقطه المسیر )معدل کز فلکتدویر ماه به سوى مر ک( قرارگرفتن امتداد قطر فل2
 ز عالم(؛کحامل نسبت به مر کز فلکمقابل مر

 کفل زکگانه حول مراز سیارات پنج کنواخت مرکز تدویر هر یکت یک( حر7تا  3
 حامل؛ کز فلکالمسیر، به جاى مرمعدل

 ل؛حام کور نسبت به سطح فلکتدویر سیارات مذ کتغییر میل فل( 12تا  8

امل ح کتدویر زهره و عطارد نسبت به سطح فل ک( تغییر میل قطر فل14و  13
 ؛آنها

 . آنهاممثل  کحامل زهره و عطارد نسبت به فل ک( میل فل16و  15

هاى اول و سوم تا ششم را با الکنصیر از این میان، اِشى، خواجه کبه تصریح دشت
 ل هفتم، نُه روشکالدین شیرازى نیز براى حل مشرده و قطبکروش جفت طوسى حل 

رده است. دشتکی بدون ورود کها اعتراف عدد از آن خود به خطا بودن هشت را مطرح و
حل پنج اشکال )اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم( را که به جزئیات مباحث فقط راه

                                              
1. Ragep 

های ایرهد. برای آشنایی با ریشۀ این اشکاالت بر اساس نجوم بطلمیوسی و فیزیک ارسطویی بنگرید به گمینی، 2
 .73-60، ص...مینایی
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الدین شیرازی را برای پذیرد و راه حل قطب، میبودنصیرالدین طوسی ارائه کرده خواجه 
 داند.پذیرد و اشکاالت باقی مانده را یازده عدد میمشکل دوم و هفتم نمی

 نتایج بررسی
تگی بندی کردیم، اما میزان آشنایی دشتر در آثار هیئت دورۀ اسالمی دستهرا پیش السفیر

خواجه نصیرالدین از اند تا چه حد است؟ او شته شدهاز او نو با آثار هیئت که پیش
و به رصد ممتحن که  (24، 16، 11 هایگبربرد )طوسی و قطب الدین شیرازی نام می

گ بر)کند در زمان مأمون )آغاز سدۀ سوم هجری( انجام شده و رصد الغ بیگ اشاره می
اشکال الگوی  ۀبار ه روش حل او درامّا برا نیاورده است خواجه نصیر او نام آثار (. 9

الدین طبقثار آ. از میان کندحرکتی سیارات یعنی اصل کبیره )جفت طوسی( اشاره می
 هایسدهر دتوان گفت که رسد میبرد. به نظر مینام می التحفة الشاهیةنیز تنها از شیرازی 

 و زبده، التذکرهمانند خواجه نصیرالدین طوسی آثار نجومی  ، دهم و یازدهم هجرینهم
مراکز علمی و مدارس آن در  ةالتحفة الشاهی الدین شیرازی مانندآثار قطب و معینیه

(. 7ص 1،برنتیس) اندشیراز، سمرقند و هرات در دسترس دانشمندان بودهروزگار مانند 
صورت های نوشته شده بر برخی از این آثار و نیز آثار مختصر که بعضاً بههمچنین شرح

ر ب ، بیرجندی و خفریالدین نیشابورینظامهای همچون شرحاند شدهنوشته می درسنامه
 ،همو) ندشدها تدریس میدر مدرسه فارسی هیئتو رسالۀ مختصری مانند  التذکره

الدین شیرازی قطب دراکنهایة اإلای از دانیم که دشتکی نسخهبرای مثال می(. 31ص
بنا بر این (. 30ص، همو) تیار داشته استدر اخ ق کتابت شده بود687که در سال را 

ویژه آثار دور از ذهن نیست اگر بگوییم دشتکی بسیاری از آثار هیئت پیش از خود، به
ی که با آثار السفیرشناخته است. از این رو مقایسۀ ساختار نوشته شده در مراغه را می

ه باز آن صفویه که ن دهد که در آن زمان، یعنی دورااند نشان میپیش از آن نوشته شده
های مختصر در ، هنوز موضوع نوشتن درسنامهشودتعبیر میاسالمی دورۀ افول علم 

یش از های پهایی با درسنامهتفاوت السفیرای چون هیئت پابرجاست. اگر چه درسنامه
ن تواند حداقل نشانۀ جریاخود دارد اما پرداختن او به مشکالت الگوهای بطلمیوسی می

های علمی دورۀ صفوی باشد. البته دشتکی در این رساله مطالب این مباحثه در محیط
یگر خود به های دای نیاورده است اما مدعی است که در رسالههای تازهحلجدید یا راه

 این امر توجه کرده است. 

                                              
1. Brentjes 
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های مختصر قبل از خود نداشتن مقدمات هندسی و با رساله السفیرتفاوت عمدۀ 
( 43-40ص ،طوسی )قلندری زبدة فی الهیئةاست. برای نمونه مفصل طبیعی مقدمات 

 السفیراما در مقدمات هندسی دارند فصل ( 6-1 هایگبرفارسی هیئت قوشچی ) و
در عین حال پرداختن به الگوهای حرکات سیارات در  ف شده است.این فصل حذ

ت. های مختصر نیامده اسها در رسالهتر است و پرداختن به اشکاالت مدلمفصل السفیر
کند )برای البته نثر دشتکی در مواضعی بسیار متکلف است و این فهم متن را دشوار می

یم اول را توصیف کند اما عبارت او پ که در آن قصد دارد اقل3-ر3: برگ  نمونه نک
 1طوالنی و درک آن دشوار است(.

پس از او شده است، نگارش یک شرح توسط  السفیرمهم ترین توجهی که به کتاب 
افضل بن محمد قائنی، منجم شاه اسماعیل  یکی از دانشمندان دوران صفوی است.

در  5575ارۀ شرحی بر این کتاب نوشته است که یک نسخه از آن به شم ،صفوی
 .(768، ص6)درایتی، جۀ آستان قدس رضوی گزارش شده است کتابخان

 ای غیربطلمیوسیهای سیارهو مدل السفیر
لم هیئت ای از عبه طور کلی دشتکی در این رساله، مثل تمام آثار مختصر هیئت، چکیده

ابل ق ۀنکت ای از اشکاالت وارد به این هیئت را تا زمان خود بیان می کند.و نیز چکیده
های بطلمیوسی است که توجه در این رساله، تأکید زیاد دشتکی به اشکاالت مدل

دهد که دشتکی به این شود. این مسأله نشان میهای مختصر گفته نمیمعموالً در کتاب
 یرسفال که البته در کندهایی نیز ارائه حلاشکاالت توجه داشته و تالش کرده است تا راه

. همچنین این احتمال وجود دارد که ذکر این اشکاالت نیاورده استا را هحلاین راه

                                              
 عتبرَا ،ستثناءوّل ومن لم یعتبر االوّل عن ذاک األواأل ر عن هذا اآلخر کاآلخرر اآلخِل وآخِوّل األوّأ یما یستثنوربّ». 1
وّل ولم یعتبر ماورآء آخر اآلخر شماالً واوّل األالظاهر  یقتضم ستوآء وآخر اآلخر ما هووّل ماورآء خط االوّل األأ

 .« قالیمستواء من األخطاال یف یذکالّ وجنوباً ستوآءعن خط اال شماالً ،جنوباً
آخر )= وسط اقلیم ربع ساعت از ابتدا و  توان از این ]حکم[و چه بسا ابتدای اقلیم اول و انتهای اقلیم آخر را می

توان از آن ]حکم[ اول )= پهنای انتهای اقلیم فاصله دارد( استتثنا کرد، همان طور که آخرین و اولین اقلیم را می
توان اقلیم اول و آخر را طوری در نظر گرفت که پهنای آن برابر نیم اقلیم نیم ساعت است( استثنا کرد ]یعنی می

د و بنابراین وسط آن ربع ساعت از ابتدا و انتهای آن فاصله نخواهد داشت[ و کسی که استثناء را معتبر ساعت نباش
نداند، ابتدای اقلیم اول را ]به جای استوا[ باالی خط استوا ]منظور این است که اگر ابتدای اقلیم اول استثنا در نظر 

چه  گیرد. و آنرسد، در نظر میی اقلیم آخر را آنچه بدان میشود[ و انتهاگرفته نشود، اقلیم اول از استوا شروع می
 ]چه[ شمال خط استوا -باالی انتهای اقلیم آخر در سمت شمال و ]پایین[ ابتدای اقلیم اول در سمت جنوب است، 

 گیرد.را از اقالیم در نظر نمی –و ]چه[ جنوب آن، همانطور که در ]مورد[ خط استوا ]درست[ است 
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و اعالم حلّ آنها یکی از اهداف نگارش این کتاب باشد. در واقع مؤلف خواسته 
 هایهای غیربطلمیوسی خود را تبلیغ کند و از این طریق اعالم کند که در کتابمدل

ه این ن که، تا زمان دشتکی همچنان بدیگر ای ۀنکت دیگری به این مسائل پرداخته است.
ی شود، بدون این که توافقد، نگاه میناشکاالت به عنوان اشکاالتی که باید حل شو

 های بطلمیوسی رامدل السفیر. دشتکی در حاصل شده باشدها حلهمگانی بر سر راه
وز ناین مسأله به این معنی است که خود نیز هه نه مدل های جدید خودش را. عرضه کرد
های بطلمیوسی . در واقع تکرار عرضۀ مدلنداشته استهایش اطمینان حلراه به درستی

دلداران سنت مدر یک کتاب مختصر هیئت عصر صفوی آن هم توسط یکی از میراث
های غیربطلمیوسی پذیرش عام گاه مدلدهد که هیچهای غیربطلمیوسی نشان می

 نویسد:ای عطارد میز ذکر مدل سیارهدشتکی در انتهای فصل سوم پس ا نیافتند.

 یکس است که یر از اشکاالتیالمسو یکنواختی حرکت حامل به دور مرکز معدّل
آن  یحلّ آن را ادّعا کرده و نُه وجه برا تحفهآن را حل نکرده است و صاحب 

ذکر کرده و به درست نبودن هشت وجه آن اعتراف کرده و وجه نهم را مقرر 
پذیرفته در  یم و وجهیداوری قرار داد المعارجو  اللوامعآن در  کرده است. و در

ئت یهاز این قبیل، همان است که در  یحل آن، بلکه در حل همه اشکاالت
 پ(.14گرب) 1اشاره کردم ةیباللوامع النور ةالالمع ةیمنصور

الدین های قطبحلبارۀ راه این گزارش، که دشتکی در سه جملۀ اول در مشابه
ی از با استناد به شرح حسینی، ابوطالب در رسالۀ( آورده، بعدها تحفهشیرازی )صاحب 

به  اللوامع النوریةدشتکی در (. 162ص ،همدانی معصومی) آمده است فارسی هیئت
بارۀ ابن هیثم و نصیرالدین طوسی و حتی  شیرازی بلکه دربارۀ  نه تنها در مشروح،طور 
ناقص و اشتباه است )طباطبایی،  های آنها همهحلراهکه گوید الدین مغربی نیز میمحی
(. ابوطالب حسینی نیز این سخن را عیناً در رسالۀ خود بدون ذکر نام 102-101ص

لخطاب را فصل ا دشتکی سخن حسینیرسد به نظر می این بر دشتکی آورده است. بنا
ه با هیئت خورشید مرکز غربی به آن اشاره هسنت نجوم غیربطلمیوسی دانسته و در مواج

                                              
الحرکة الحامل حول مرکز المعدل المسیر من االشکاالت التی لم ینحل ألحد. وصاحب التحفة ادعی حله وتشابه . 1

وذکر تسعة اوجه. اعترف بقساد ثمانیة منها وقرر التاسع. و فیه محاکمة قررته فی اللوامع والمعارج. و الوجه الوجیه 
 نصوریة الالمعة باللوامع النوریة.مفی حل ذلک بل فی حل کل االشکاالت ما اشرت الیه فی الهیئة ال
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کند تا نشان دهد هیئت قدیم که مبتنی بر وجود افالک صلب بود به شکست انجامیده می
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