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چکیده

علم اکر شاخهای از ریاضی است که به سبب نگارش رساالت ،شروح و حواشی
مهم در آن به شکل سنتی علمی در تمدن اسالمی درآمده بود .این سنت اگر چه
به عنوان دانشی ریاضی عمدتاً شامل قضایایی در مثلثات کروی است اما چنانکه
با مراجعه به دیگر آثار میتوان دریافت ،این قضایا غالباً به عنوان دانشی
مقدماتی برای حل مسائل نجومی به کار گرفته میشدند .کتاب االکر از

تئودوسیوس و اشکال الکریه از منالئوس دو اثر شاخص در این زمینه در علم
یونانیاند .در دورۀ علم اسالمی این دو اثر به عربی ترجمه و تحریر و شروح و

حواشی متعددی بر آنها نوشته شد .در این میان تحریر کتاب االکر لثاوذوسیوس
از نصیرالدین طوسی و تعلیقات علی اکر ثاوذوسیوس از محمدباقر یزدی بر

تحریر مذکور از اهمیت خاصی برخوردارند .در این مقاله ضمن معرفی
نسخههای این رساله و عرضۀ متن تصحیح شدۀ آن سعی میشود تا پاسخی به
این سؤال داده شود که چرا باید حاشیهای بر کتابی ریاضی اهمیتی خاص بیابد.

کلیدواژهها :اکر تئودوسیوس ،تعلیقات ،علم اکر ،مثلثات کروی ،محمد باقر
یزدی.

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

بیثینی 1که احتما ً
ال

در نیمۀ دوم سدۀ دوم یا اوایل سدۀ اول قبل از میالد

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

یونانی است .سه اثر از او در چهارچوب بخشی از علم یونانی قرار دارد که با عنوان

«نجوم صغیر» از آن یاد میشود .به این آثار از این لحاظ نجوم صغیر گفته میشود که
آنها را میتوان مقدمۀ مطالعۀ مجسطی بطلمیوس ،مهمترین اثر نجومی دورۀ باستان ،به

حساب آورد .این دسته از آثار نجومی و ریاضی ،در دورۀ اسالمی به عربی ترجمه شدند
و عنوان «متوسطات» بر آنها نهاده شد (کونیچ و لورچ 2،مقدمه ،ص .)1متوسطات در
ترتیب آموزش در دورۀ اسالمی بعد از اصول اقلیدس و پیش از مجسطی بطلمیوس

مطالعه میشدهاند (معصومی همدانی ،ص.)38

چنانکه گفتیم عالوه بر اکر ،دو اثر دیگر از تئودوسیوس با عنوان المساکن 3وفی

األیام و اللیالی 4یا فی النهار و اللیل در این مجموعه قرار میگیرند 5.میتوان گفت که

کار اصلی تئودوسیوس این بوده است که آن دسته از قضایای هندسۀ کروی را که بیشتر

مورد توجه منجمان بوده در مجموعه ای شامل سه مقاله و پنجاه و هشت قضیه گردآوری

کرده و آن را اسفائریکا 6نامیده است .این اثر در دوران اسالمی به کتاب االکر معروف
شده بود (هیث 7،ص.)245

در دورۀ یونانی دو اثر مهم دیگر در زمینۀ مثلثات کروی تألیف شدهاند .اثر اول که

سادهتر از اکر تئودوسیوس است الکرة المتحرکه نوشتۀ اطولوقوس اهل پیتان 8است که
موضوع اصلی آن کرۀ سماوی است .دیگری که پیشرفتهتر از اکر تئودوسیوس است اکر
1. Theodosius of Bithynia
2. Kunitzsch and Lorch
3. On Habitations
4. On Days and Night
 .5ترجمۀ عربی و التینی اکر و المساکن به همراه خالصۀ ریاضی آنها به ترتیب در سالهای 2010م و 2011م توسط
کونیچ و لورچ تصحیح و منتشر شد .ترجمۀ عربی بخشی از فی األیام و اللیالی به همراه ترجمۀ عربی آن نیز توسط

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

6. Sphaerica
7. Heath
8. Autolycus of Pitane
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منالئوس 1نام دارد .این اثر اخیر در قرن سوم هجری توسط اسحاق بن حنین به عربی
ترجمه شد .فرضیهای براین پایه که این رساله عالوه بر ترجمۀ قسطا بن لوقا ترجمۀ
دیگری نیز دارد ارائه شده است که مبتنی بر شواهد نسخهشناختی است (لورچ،2014 ،

ص .)255عالوه بر این سه اثر ،فصل دوازدهم از مقالۀ اول کتاب مجسطی

بطلمیوس2

نیز به هندسۀ کروی اختصاص دارد و در آن ،قضیهای معروف به قضیۀ منالئوس اثبات

شده است .این قضیه ،همان قضیۀ اول از مقالۀ سوم اکر منالئوس است که میتواند پایۀ
حل بسیاری از مسائل نجومی باشد (تومر 3،ص.)64
اکر تئودوسیوس در نسخۀ یونانی دارای بیست و چهار قضیه در مقالۀ اول ،بیست و
دو قضیه در مقالۀ دوم و چهارده قضیه در مقالۀ سوم است .اکر مانند بسیاری از آثار
یونانی در قرن سوم هجری به عربی ترجمه شده است که مهمترین آنها توسط قسطا بن

لوقا به انجام رسیده است (لورچ ،1996،ص .)362این اثر در قرن 12م به التینی
ترجمه شد که مهمترین ترجمۀ آن از جرارد اهل کرمونا 4است (کونیچ و لورچ ،مقدمه،

ص .)7در دوران اسالمی اکر تئودوسیوس از جایگاه ویژهای برخوردار بود تا حدی که
برخی تئودوسیوس را «صاحب اکر» نیز میخوانند (امیری مقدم ،1390 ،ص.)99
تحریرها و تعلیقات اکر تئودوسیوس

سه تحریر از اکر تئودوسیوس از دوران اسالمی به جا مانده است که شناختهشدهترین

تحریر را خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است .تحریر دیگر به محیالدین مغربی

(درگذشت 682ق) تعلق دارد ،این تحریر دارای نسخههای معدودی است (سزگین،

ج ،5ص )155که مهم ترین نسخه در زمان حیات وی کتابت شده است و به شمارۀ
 3035در کتابخانۀ چستربیتی دوبلین در ایرلند نگهداری میشود (آربری 5،ج،1

ص 6.)13سومین تحریر متعلق به تقیالدین راصد (درگذشت 939ق) است که از این
تحریر نسخهای باقی نمانده است (روحاللهی ،ص.)64

1. Menelaus
2. Ptolemy
3. Toomer
4. Gerard of Cremona
5. Arberry
 .6برای مقایسۀ این تحریر با تحریر طوسی ،نکـ  :امیری مقدم.1392 ،

 /144تاریخ علم ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1397

از تحریر خواجه نصیرالدین طوسی سه ترجمۀ فارسی نیز در دست است که یکی از

مال مهدی نراقی (منزوی ،فهرستواره ،ج  ،4ص )2607-2606و دیگری از
غالمحسین طوسی با عنوان رایض النفوس (که در کتابخانۀ آصفیۀ هند نگهداری

میشود) و دیگری از فردی ناشناس است (استوری 1،ج ،2بخش اول ،ص.)2
تحریر طوسی مورد توجه ریاضیدانان پس از وی قرار داشت و افرادی چون مال

محمد باقر یزدی (نکـ  :ادامۀ مقاله) و مال مهدی نراقی (1128-1209ق) شرحها و

تعلیقاتی بر این اثر نوشتهاند (منزوی ،فهرستواره ،...ج ،4ص .)2607-2606با مطالعۀ
نسخ خطی میتوان دریافت که این سنت حاشیهنویسی فراگیر بوده و افراد دیگری که

شناخته شده نیستند نیز دست به حاشیهنویسی بر اکر زدهاند که از آن جمله میتوان به
مال محمد حسین فرزند مال محمد باقر یزدی (نسخۀ شمارۀ  3122کتابخانۀ ملک)،

عبدالنبی (نسخۀ شمارۀ  767/1کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی) ،محمد رفیع (نسخۀ

شمارۀ  6538/1کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی) ،مظفر منجم و حکیم حسینی (هر

دو در نسخۀ شمارۀ  4569کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران) اشاره کرد .برخی دیگر از

حواشی نیز در کنار متن نسخههای متعدد تحریر اکر وجود دارد که گاهی با ذکر نام
اختصاری و گاهی بدون هچ ذکر نام مشخصی نوشته شده است.
مال محمد باقر یزدی :زندگی و آثار

در بارۀ زندگی مال محمد باقر یزدی ،ریاضیدان ایرانی قرن 11ق ،اطالعات چندانی در
دست نیست ،و همین قدر میدانیم که از ریاضیدانان و منجمان دورۀ صفویه بوده که

کمی پیش از سال 1069ق درگذشته است .محمد باقر در علوم متداول روزگار از جمله
جبر ،هندسه و ساخت اسطرالب مهارت داشت ،به خصوص در علم ریاضی قواعد

جدیدی را ابداع کرد (قربانی ،ص.)436

یکی از منابعی که آثار یزدی در آن آمده است همین نسخهای است که در این مقاله
از آن استفاده شده است یعنی التعلیقیة علی اکر ثاوذوسیوس و علی اکر ماناالئوس .در

صفحۀ اول این نسخه از مال محمد باقر با لقب موالنا الفیلسوف الیزدی یاد شده است

(نسخۀ خطی شمارۀ  ،15677ص )2و آمده است:

موالنا الفاضل الحکیم الحاسب الماهر فی الفنون الرّیاضیة
1. Story
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محمد باقر بن زین العابدین الیزدی من الحکماء المشهورین المبرزین ومن
مشایخنا شیخنا األجل األمجد بهاءالدین محمد عاملی قدس سره له تصانیف

لطیفة عزیزة منها عیون الحساب فی الحساب ،رسالة له و مرآة األنوار [فی] معرفة
ساعات النهار ومطلع االنوار فی شرح آلة اخترعها اکمل من االسطرالب عندی

اصل نسخته التی بخطّه وکتاب التعلیقات علی شرح کریات ماناالوس وکرات

ثاوذوسیوس ومقالة فی اختالف المناظر ومقالة فی شکل هندسیّ  -هذه الثالثة

عزیزة الوجود.

از یزدی عالوه بر حاشیهاش بر تحریر اکر از تئودوسیوس و منالئوس ،آثار دیگری

نیز در نجوم و ریاضیات به جا مانده است که عناوین آنها به این قرار است-1 :عیون
الحساب؛  -2شرح المقالة العاشرة من [تحریر] اصول اقلیدس؛-3 1حاشیه بر تحریر

الکرة و االسطوانة؛ - 4فتوحات غیبیه (به فارسی)؛ -5شرح خالصة الحساب؛ -6
حاشیه تحریر اکر اطولوقس؛ -7الخطوط الهندسیة؛ -8تحصیل العددین المتحابین؛

-9مرآة االنوار فی معرفة الساعات النهار؛ -10قبله؛ -11فوائدی در نجوم؛ -12مربعات

االعداد؛ -13مساحة سطح الکرة؛ -14مقالة الریاضیة؛ -15نجوم؛ -16هندسه؛ -17

المناظر؛ -18مطلع االنوار؛ -19مربعات االعداد انیس النفوس و مطلع الشموس؛ -20
تسهیل شمس؛ -21تعدیل القمر (درایتی ،ص.)1021
تعلیقات یزدی بر اکر تئودوسیوس
تعیلقات در رسالهای مجزا

شروح و تعلیقات یزدی بر این دو کتاب اکر با عناوین و اشکال مختلفی به جا ماندهاند

که از جملۀ این عناوین شرح کتاب األشکال الکریة منالئوس ،حاشیه بر اکر ماناالوس،
الحواشی الباقریة علی اکر ماناالوس و علی کرات است.

این تعلیقات که به نظر میرسد ابتدا در حاشیۀ تحریر طوسی از این دو اثر نوشته شده
بودند بعداً توسط خود یزدی در نسخهای مجزا جمعآوری شدند .در مورد اکر

تئودوسیوس او میافزاید که دیگر حواشی را نیز بررسی کرده و برخی از آنها را نیز بر

حواشی خود افزوده است (نکـ  :ابتدای متن در همین مقاله :االن أذکرنا عَلَّقته علی اکر

ثاوذوسیوس أو رأیته في بعض الحواشي) .در ابتدای تعلیقات بر اکر منالئوس ،مال
 .1این رساله توسط زهرا پورنجف در قالب پایاننامۀ کارشناسی ارشد در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
تصحیح و شرح شده است.
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محمد باقر یزدی متذکر میشود که این تعلیقات را به سبب درخواست پسرش محمد

حسین جمعآوری کرده و تعلیقات مربوط به اکر تئودوسیوس را نیز بر آن افزوده است:
یقول الفقیر إلی رحمة ربه األبدی محمد باقر بن زین العابدین أن تلک الحواشی

به ممّا سمح به خلدي حین اشتغال ولدي وفلذة کبدي محمد حسین وفقه اللّه
فی الدارین بقرائت شرح کریات ماناالوس للحکیم المحقق الطوسی قدس اللّه

سره القدوسی جمعتها وألحقت بها ما علقته علی کرات ثاوذوسیوس رائماً تسهیل
الصعاب واالستعانة من ملهم الصواب.

تعلیقات محمدباقر یزدی بر اکر تئودوسیوس همۀ قضایا را شامل نمیشود بلکه

مربوط به قضیۀ چهارم و پنجم از مقالۀ اول ،قضایای اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم،

نهم ،یازدهم ،چهاردهم ،پانزدهم ،شانزدهم ،هجدهم ،نوزدهم ،بیستم و بیست و دوم از
مقاله دوم و قضایای اول تا سیزدهم به جز قضیه چهارم و نهم از مقالۀ سوم است .در

این تعلیقیه نظر یزدی با «اقول» و نظرات خواجه نصیر با «قوله» آغاز شده است .طوسی

مینویسد که ترجمۀ عربی اکر تئودوسیوس شامل پنجاه و هشت قضیه بوده است ولی
تحریر او شامل پنجاه و نه قضیه است (طوسی ،تحریر اکر ،ص ،)33به دلیل اینکه در

ترجمه مقاله دوم قضایای یازدهم و دوازدهم که عکس یکدیگر هستند با هم تحت یک
قضیه آمدهاند .بنا بر این قضیۀ چهاردهم مقالۀ دوم در تعلیقات یزدی و تحریر خواجه

همان قضیه سیزدهم در ترجمۀ عربی اکر است و سایر قضایا نیز از آن پس به همین
ترتیب پیش می روند.
افزون بر نسخی که شامل تعلیقات یزدی در حاشیۀ تحریر میشوند (نکـ  :دنبالۀ

مقاله) ،از این رسالۀ مجزا نیز که خود یزدی جمعآوری کرده است نسخههای زیر باقی
مانده است:
 -1نسخۀ شمارۀ  15677/1کتابخانه و موزۀ مجلس شورای اسالمی

عنوان این رساله در برگ آغازین الحواشی الباقریة علی اکر ماالناوس و علی کرات
ثاوذوسیوس و رسالتان فی الهندسیات است .رساله به خط نَسخ نوشته شده و بخش

«تعلیقیه علی اکر ثاوذوسیوس» شامل هشت برگ است .مالک پیشین این نسخه شخصی
به نام لطفعلی صدر افاضل بوده است( .حسینی اشکوری ،ص .)235این نسخه به

درخواست محمد جعفر از ریاضیدانان قرن دوازدهم هجری قمری کتابت شده است که
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او نیز خود بر متن تعلیقات یزدی ،حواشی دیگری افزوده است .یادداشتی از محمد

جعفر در ابتدای نسخه وجود دارد:

حاشیة الفاضل المحقق موالنا محمد باقر الیزدی برد اللّه مضجعه علی اکر
ماناالوس ویلحقه حواشیة علی اکر ثاوذوسیوس ثم فوائد متفرقة من نتایج

افکاره استکسبه لنفسه أحوج الخالیق محمد جعفر بن محمد صادق عفی عنه

وکتب لیلة الضحی سنة  1116والحمد للّه.

بر اساس این یادداشت میتوان دریافت که این نسخه به پیش از سال 1116ق اختصاص
دارد.
 -2نسخۀ شمارۀ  171کتابخانه و موزۀ مجلس شورای اسالمی

حاشیۀ یزدی بر اکر تئودوسیوس در برگهای  59تا  64این نسخۀ خطی آمده است
(اعتصامی ،ص .)93انتهای نسخه افتادگی دارد .نسخۀ مذکور عالوه بر این حاشیه،

مشتمل بر حاشیۀ یزدی بر اکر منالئوس است و نیز رسالهای دیگری نیز از او در ابتدای
نسخه آمده است که آغاز آن افتاده است .در آغاز حاشیۀ اکر تئودوسیوس آمده است که

«ثم إنی أجبت أن أذیله بما علقته علی کتاب ثاوذوسیوس أو رأیته في بعض الحواشي»،
در آغاز حاشیۀ اکر منالئوس در برگ  5هم در کنار صفحه آمده است که «وألحق بها ما
علقته علی کریات ثاوذوسیسوس» که میتواند حاکی از این باشد که این نسخه دست

خط خود محمد باقر یزدی است.
 -3نسخۀ شماره  12061کتابخانۀ آستان قدس رضوی

در این نسخه حاشیۀ اکر در برگهای شمارۀ  47تا  49است .ابتدای رساله با عبارت
«ثم إنّی أجبت أن أذنبه بما علقته علی کتاب ثاوذوسیوس أو رأیته في بعض الحواشي»
آغاز میشود .این نسخه را محمد بیک بن عبدالغنی الفاشفجائی در سهشنبه سوم رجب

سال  1101در اصفهان کتابت کرده است 1.در انتهای حاشیۀ قضیۀ دهم از مقالۀ سوم
جای برای رسم شکل خالی گذاشته است.

 .1همین کاتب در سال 1102ق التکملة فی شرح التذکرة النصیریة اثر محمد بن احمد خفری را در مدرسۀ محرمیۀ
اصفهان کتابت کرده است که نسخۀ آن در کتابخانۀ ملی ایران نگهداری میشود.
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 -4نسخۀ شمارۀ  3کتابخانۀ مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی

کاتب این نسخه محمد سعید بن فخرالدین است و تاریخ کتابت آن  22رجب 1061
آمده است (منزوی ،فهرست نسخههای خطی ،ص.)83
 -5نسخۀ شمارۀ  267کتابخانۀ نوربخش خانقاه نعمت اللهی

کاتب این نسخه محمد نصیر بن شمسالدین عیبدی و تاریخ نگارش آن  20رمضان
 1086است.

 -6نسخۀ  117/17کتابخانه شخصی فرهاد معتمد

در فهرستها از نسخۀ خطی دیگری از شرح یزدی بر اکر ثاوذوسیوس و ماناالوس به
شمارۀ نسخۀ  117/17در کتابخانه شخصی فرهاد معتمد یاد شده است (درایتی ،ج،6

ص )446که در سال 1254ق نوشته شده است (دانشپژوه ،ج ،3ص .)227مجموعۀ

شمارۀ  117این کتابخانه شامل آثار دیگری نیز از محمد باقر یزدی است.
نسخهای از حاشیۀ طوسی بر اکر منالئوس در کتابخانۀ آرشيو سميونوف در بنياد

تاريخ فرهنگستان علوم تاجيکستان در شهر دوشنبه نگهداری میشود که مشخص نیست
شامل حاشیۀ او بر اکر تئودوسیوس نیز باشد (دانشپژوه ،ج ،10ص.)325
تعلیقات در حاشیه متن اکر

چنانکه گفتیم عالوه بر این رساله در برخی از نسخه های تحریر اکر خواجه نصیرالدین

طوسی حواشی با امضای محمد باقر یزدی وجود دارد که در جدول زیر به آنها اشاره

شده است.
جدول1

محل نگهداری

شمارۀ نسخه

سال کتابت

قم ،مسجد اعظم

3495/1

قرن 8

339

1285

3122

قرن 11

قم؛ مؤسسۀ آیتال ّله
بروجردی

توضیحات
محشی از «محمد باقر مد ظلله عالی»،
« م ح ق»
به خط شیخ فضلاللّه نوری
محشی از مال محمدباقر و مال محمد

تهران؛ ملک

حسین که باید همان پدر و پسر یزدی
ریاضیدان باشند
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محل نگهداری

شمارۀ نسخه

سال کتابت

توضیحات

تهران؛ مجلس

767/1

1047

محشی از عبدالنبی و محمدباقر

قم؛ مرعشی

12721/1

1061

تهران؛ دانشگاه

4569

1073

مشهد؛ الهیات

56/9

1087

تهران؛ سپهساالر

697/1

قرن 12

تهران؛ مجلس

1189/2

قرن 13

مشهد؛ رضوی

11521/1

قرن 13

مشهد؛ رضوی

12169/2

1237

تهران؛ مفتاح

393/2

1237

تهران ؛ ملک

3203/1

بی تا

تهران؛ ملی

3624/1

بی تا

محشی با نشان «محمد باقر رحمه
اللّه»
محشی با نشان «محمد باقر ره ،مظفر
منجم ،حکیم حسینی ،ح م»
محشی از مال محمد باقر یزدی ،در
آخر نسخه دارد« :قد نقلت حواشی
التحریر المحقق موالنا محمد باقر
الیزدی طاب ثراه عن خط من خطه
الشریف»
محشی با نشان «محمد باقر»« ،غ ن»
و «ع ب ق »
محشی از موالنا محمد باقر یزدی
محشی از محمد باقر که مالک قبلی
نسخه بوده است
حواشی با یک واسطه منقول از خط
مال محمد باقر یزدی
با نقل حواشی باقر یزدی
محشی با نشان «موالنا محمد باقر
لمحرره عفی عنه»
محشی با نشان «محمد باقر یزدی»،
«محمد باقر» و «محمد حسین»

حاشیهنویسی اکر :پلی میان دو سنت ریاضی و نجومی

میتوان ادعا کرد که در میان حاشیههای نوشته شده بر رسالههای ریاضی ،و حتی آثار
علمی ،حاشیههای یزدی بر اکر تئودوسیوس و منالئوس از جایگاه متمایزی برخوردارند.

نشانههای این جایگاه بهخصوص یکی تواتر نسخ این حاشیه است و دیگری همینکه
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این دو حاشیه خود را از کنار رسالههای اکر به رسالهای مستقل با هفت نسخۀ بهجامانده

رساندهاند.

نمیتوان در نظر نگرفت که این حاشیه در دورهای نوشته شده است که میتوان آٓن را
اوج حاشیهنویسی در دورۀ اسالمی نامید .قرن یازدهم نقطۀ اوج دورهای است که از قرن
نهم آغاز شده بود و ضمن آن معنای کار علمی در حوزههای مختلف برای دانشمندان به

نگارش حاشیههایی بر آثار کالسیک تبدیل شده بود .برای نمونه منصور بن صدرالدین
محمد دشتکی شیرازی (تولد 948ق) ،حاشیة حاشیة حاشیة شرح المطالع را نوشته که

حاشیهای است بر حاشیة الجدید علی حاشیة جرجانی علی شرح مطالع األنوار از میر
صدرالدین محمد دشتکی شیرازی (903-828ق) که خود حاشیهای است که

ابوالحسن فخرالدین علی بن محمد حسینی جرجانی شیرازی مشهور به میر سید شریف

(816-740ق) بر لوامع األسرار فی شرح مطالع األنوار نوشته است .لوامع األسرار فی

شرح مطالع األنوار رسالهای است به عربی در منطق و فلسفه که قاضی سراجالدین

محمود بن ابوبکر ارموی (متوفی 689ق) نوشته بود .با این همه مطرح کردن این سؤال
که چرا حاشیهای خاص باید از اهمیت ویژهای برخوردار شود ،واجد اهمیتی مجزاست

و میتواند در مورد شرایط علمی آن دوران آگاهیبخش باشد.
چنانکه گفتیم سه تحریر از اکر تئودوسیوس پس از ترجمه وجود دارد که تقریباً هم

زمان نوشته شدهاند و در این میان تحریر طوسی ،به دالیلی از جمله تنظیم بهتر مطالب
و تبیین بهتر ریاضیاتی برخی اثباتها و افزودن حواشی مفید مورد توجه دانشمندان

بعدی قرار گرفته است (امیری مقدم ،1392 ،ص .)28چنانکه سه بار به فارسی ترجمه
شده و شش تعلیقه بر آن نوشته شده است که از میان این تعلیقهها ،تعلیقۀ محمد باقر

یزدی بیش از همه مورد اقبال بوده است ،چنانکه عالوه بر اینکه در حاشیه چهارده

نسخه از نسخ باقی ماندۀ تحریر اکر حضور دارد ،در رسالهای مجزا هم توسط او
گردآوری شده است که از آن هفت نسخه باقی است .در تألیف این رساله خود یزدی

نیز به گفتۀ خود به دیگر حواشی بر اکر نیز نظر داشته است و منتخبی از آنها نیز فراهم

آورده است .درخور توجه این که در نسخۀ شمارۀ  3495/1کتابخانۀ مسجد اعظم قم

این حو اشی چند قرن پس از کتابت نسخه در قرن هشتم به آن اضافه شده است .اینکه
حواشی مال محمد باقر در بیشتر این رسائل با ذکر نام او به صورت اختصاری در انتهای
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حاشیه اضافه شده است هم نشان میدهد که این حواشی برای خوانندۀ احتمالی این

نسخهها متفاوت از دیگر حواشی و دارای اعتباری شناخته شده بوده است.

محتوای این حواشی میتواند کمک شایانی به درک جایگاه آن در فعالیتهای
علمی آن دوره بکند .با بررسی دقیق محتوای رساله درمییابیم که حواشی شامل ده نکتۀ

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

در مورد ساختار اکر تئودوسیوس میدانیم که مقالۀ اول بیشتر جنبۀ ریاضیاتی دارد

ولی قضایای مقالههای دوم و سوم تبیین ریاضیاتی مسائل نجومی و جغرافیای ریاضی
هستند .به این صورت که در این قضایا میتوان دوایر عظیمه را به دوایر سماوی یا دوایر
جغرافیایی تعبیر کرد .در حواشی یزدی نیز مهمترین حاشیۀ ریاضی ،برهان خلفی است
که او برای قضیۀ چهارم از مقالۀ اول فراهم آورده است که اثبات این قضیه در اکر و

تحریر آن به صورت مستقیم بوده است .در یکی از ترجمههای التینی اکر تئودوسیوس

که توسط یوهانس وگلین 1انجام شده است و در  1529میالدی به چاپ رسیده است
نیز در قضایای بعد از قضیۀ شانزدهم مقالۀ دوم تعابیر نجومی قضایا اضافه شدهاند.

یزدی حواشی نجومی را غالباً با عباراتی مثل «وفی الهیئة»« ،ومن فی الهیئة» و «من

امثلته فی الهیئة» شروع میکند .این نشان میدهد که یزدی در نظر دارد که خوانندۀ این
حواشی به تعابیر این قضایا در هیئت آشنایی دارد و اینجا با دالیل ریاضی آن احکام

نجومی آشنا میشود .به نظر می رسد که مراد یزدی از هیئت به طور کلی دانش هیئت و
به طور خاص کتابهای هیئت است .میدانیم که از حدود قرن ششم هجری نوعی سنت
در نگارش کتابهای نجومی شکل گرفته بود که هیئت نام داشتند .نمونۀ بارز این سنت

التذکرة فی الهیئة به عربی و رسالۀ معینیه به فارسی از خود طوسی است .این دسته از آثار

که فاقد پیچیدگیها و دشواریهای نجومی مجسطی بطلمیوس بودند ،شامل ارائۀ تببینی
از اوضاع افالک و زمین بودند بدون آن که به اثباتهای ریاضی یا دادههای رصدی

متوسل شوند .اگر نسخههای خطی به جا مانده را معیار قرار دهیم ،رایجترین کتاب
هیئت در دورۀ حیات یزدی ،فارسی هیئت نوشتۀ عالءالدین علی بن محمد سمرقندی

معروف به مال علی قوشچی (درگذشت  879قمری) بوده است .شرحی بر این رساله
1. Johannes Voegelin
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نیز توسط شیخ مصلحالدین الری (درگذشت 979ق) نگاشته شدهاست .از فارسی
هیئت دویست و شصت نسخه بهجا مانده است که بیش از پنجاه نسخه دارای تاریخ
قرن یازدهم است (درایتی ،ج ،7ص.)842-833

مهمترین قضایای بررسی شده در حواشی یزدی شامل شرایط مربوط به تشابه دو

قوس ،نحوۀ تغییر طول شبانه روز بر اساس حرکت خورشید ،تقسیم اوتار ،تغییرات میل

دایرة البروج ،بزرگی و کوچکی دو قوس نسبت به محلی که در دایرة البروج قرار گرفته
اند و خواص دوایر عظیمه در شرایط مختلف در یک کره می باشند .بر این اساس

میتوان در نظر گرفت که کسی که کتاب هیئت را مطالعه کرده است و احکامی را که در
آن برای دوایر سماوی و تغییرات زمان طلوع و غروب در نواحی مختلف زمین بیان شده

آموخته است ،برای درک ریاضی این تغییرات به کتاب اکر رجوع کند و در اینصورت

حواشی یزدی برای او بسیار کارساز خواهند بود.

ارتباط ساختاری و معنایی میان کتابهای هیئت و اکر تئودوسیوس با بررسی بعضی

از مقدمات ریاضی کتابهای هیئت روشن میشود .نویسندگان هیئت معموالً در آوردن
قضایای مربوط به کره در مقدمات ریاضی آثار هیئت از کتاب تئودوسیوس استفاده

میکردهاند (قلندری ،ص.)62
در انتها میتوان گفت که با رونق گرفتن کتابهای هیئت که بار دانش نجومی را به

دوش میکشیدند ،کتابهای اکر و به خصوص اکر تئودوسیوس که بیشتر به نجوم

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

مندرج در کتابهای هیئت و نوعی ریاضیات فاقد نجوم مندرج در کتابهای اکر را
به یکدیگر پیوند دهد .به نظر میرسد حواشی یزدی این وظیفه را به عهده داشتهاند و

دلیلی تواتر نسخ و اهمیت این حواشی نیز به همین مسأله بازمیگردد.
رساله
روش تصحیح

اختصارات نسخهها:
 -ش :نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 1189/2
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م :نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 171ق :نسخۀ کتابخانه و موزۀ آستان قدس رضوی به شماره 12061مت :متن تحریرخواجه نکـ  :امیری مقدم1389 ،روش تصحیح :تصحیح به شکل انتقادی انجام شده است زیرا نسخۀ «م» اگر چه

صحیح بود در انتها افتادگی داشت ،از طرف دیگر نسخۀ «ش» که تاحدی مغلوط بود

شامل مطالب بیشتری بود و نسخۀ «ق» نیز بهخصوص در بخشهای مربوط به تعابیر
نجومی دارای افتادگی بود .بنا بر این سعی شد با کمک گرفتن از تحریر طوسی کاملترین

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

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

متن انتخاب شده است.
افتادگیها :نسخۀ «م» اواخر حاشیۀ قضیۀ  8-3افتادگی دارد که در پانویس هم به آن

اشاره شده است ،با توجه به افتادگی در آغاز رسالۀ اول مجموعه به نظر میرسد که این

بخشها نوشته شده ولی اول و آخر کتاب افتاده است .در صفحۀ  60این نسخه ابتدای

برخی از تعلیقات مقالۀ دوم آمده است که در صفحۀ بعد دوباره و به شکل کامل و با

توضیحات تکرار شده است .در نسخۀ «ق» به نظر میرسد که کاتب تعمداً تعابیر نجومی
آمده در حاشیهها را از روی نسخۀ اصلی کتابت نکرده است زیرا در یک مورد و آن هم
آخرین حاشیۀ قضایا یعنی قضیۀ  13-3به معنای نجومی اشاره شده است .با توجه به

اینکه این افتادگیها زیاد بود ،رد پانویس به اول و آخر آنها اشاره شده و باقی مطلب با
سه نقطه مشخص شده است.

شمارۀ قضایا :در نسخۀ «ش» ،کلمۀ قوله که نشانگر آغاز حاشیه است با شنگرف
نوشته شده است آغاز مقالهها و اینکه مطلب به کدام قضیه مربوط میشود در حاشیه

متن به صورت «الشکل الخامس» و کذا نوشته شده است .در نسخۀ «م» ،کلمۀ قوله،

آغاز مقالهها و شمارۀ قضایا به ابجد به شنگرف نوشته شدهاست .در نسخۀ «ق» ،جای

کلمۀ قوله و همچنین آغاز مقالهها و شمارۀ قضایا خالی گذاشته شده است که دیگر به
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این افتادگی ها در پانویس اشاره نشده است .در متن نهایی همۀ این شمارۀ قضایا به

صورت «شمارۀ مقاله-شمارۀ قضیه» در ابتدا نشان داده شده است.

اختصارات بهکار رفته در متن نسخه« :ألخ» به معنی «الی آخر»؛ «مط» به معنی
«مطلوب»؛ «هف» به معنی «هذا خلف»؛ «ظا» به معنی «ظاهر»؛ «یق» به معنی «یقال»؛
«أیض» به معنی «أیضاً» و «صح» به معنی «صحیح».

شکلها :در مورد شکلها ،فقط نسخۀ «ش» دارای دو شکل است که به حاشیۀ قضیۀ
 15-2مربوط میشوند و در کنار آنها نوشته شده است «بیاض فی نسخة المحشی» به این
معنا که در نسخهای که از روی آن کتابت شده است خالی بوده ،جای این دو شکل در

نسخۀ «م» خالی است اما در نسخۀ ق جایی برای آنها در نظر گرفته نشده است اما در

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

شده است.
متن

تعلیقات 1اکر ثاوذوسیوس لموالنا محمد باقر الیزدي رحمة اللّه تعالی
أالن أذکر ما 2علّقتُه علی کتاب اکر ثاوذوسیوس أو رأیته في بعض الحواشي.
المقالة االولی
[ ]4-1قوله 3کلّ خطّ یخرج من مرکز الکرة إلی نقطة التماس .أقول األولی أن یقال

الخط الخارج من مرکز الکرة 4إلی نقطة التماس 5ألخ ،کما ال یخفی وبوجه آخَر لو لم
یکن عموداً علی ذلک السطح فلیخرج من مرکز الکرة علیه عموداً ونصل بین مَسقَطه و

نقطة التماس فیلزم اجتماع قائمة ومنفرجة في مثلث هف.

 .1ق :حواشی بر؛ عناوین در این نسخه های ش و ق در حاشیه آمده و نسخۀ م در حاشیه فاقد عنوان است.
 .2ق :ثم انی اجبت ان اذنبه بما؛ م :ثم انی اجبت ان اذیله بما
 .3ش - :قوله
 .4ق + :علیه

 .5ش - :الی نقطة التماس
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[ ]5-1قوله 1کل عمود ألخ .أقول األولی أن یقول 2العمود الخارج علی سطح مستوٍ

مماس للکرة من نقطة التماس یمرّ بمرکز الکرة أو یقول 3إذا ماست کرة سطحاً وأخرج
من نقطة التماس عمود علیه فهو یمرّ بمرکز الکرة وقس 4علیه 86/ظ /ما ذکره في أشکال

األتیة ح ،ط ،ی،

یا5.

أقول قد تبیّن من هذه األشکال إنّ الخط الواصل بین ثنتین من أربع نقط ،هي مرکز

الکرة ومرکز دائرة فیها وقطباها یمرّ بالباقیتین ویکون عموداً علی سطح الدائرة والعمود
الخارج من أیّتها علی سطح الدائرة یمرّ بالثُلُث الباقیة وبوجه آخَر فی ما إن لم یکن هز

عموداً علی سطح الدائرة مارّاً بمرکزي الدایرة والکرة فلیخرج من مرکز الکرة عموداً علی

سطح الدایرة 6ویخرجه في الجهتین فیمرّ بنقطتي ه ز بالثامن فیحیط خطان
بسطح هف.

مستقیمان7

قوله کل دائرة أقول عظیمة کانت أو صغیرة وإن کان الدلیل ظاهر االنطباق علی
األخیر.
قوله ولنعلم 8علی سطح الکرة نقطتین کیف اتفقتا أقول غیر متقاطرتین .ثم أقول

والعامل لو أخرج في سطح مستوٍ عمودین یتحرّکان علی خط مستقیم ثم أخرج الکرة
من بینهما مماسة لذلک السطح وللعمودین فما یقع من ذلک الخط المستقیم بین
العمودین یساوي القطر الکرة.

 .1ش - :قوله
 .2ش :یقال
 .3م :نقول

 .4ش - :او یقول إذا ماست کرة سطحاً وأخرج من نقطة التماس عمود علیه فهو یمرّ بمرکز الکرة وقس  +و
 .5ش ،ق - :ح ،ط ،ی ،یا

 .6ش - :مارّاً بمرکزی الدایرة والکرة فلیخرج من مرکز الکرة عموداً علی سطح الدایرة
 .7ق ،م - :مستقیمان
 .8ش :ولیعلم
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مقالة الثانیة
[ 1]1-2قیل الدائرتان المتماستان هما اللتان یلقی محیطاهما الفصل 2المشترک

بسطحیهما علی نقطة واحدة.

[ ]2-2أقول مما یظهر منه توازي المدارات الیومیة وتوازي المدارات الفرضیة

وتوازي

المقنطرات3.

[ ]3-2أقول مما یتبیّن منه وجوب مرور دائرة نصف النهار بنقطتي تماس األفق مع
أعظم أبدیة الظّهور وأعظم أبدیة 4الخفا 5وبنقطتي تماس المعدل مع مقنطرتي االرتفاع

واالنحطاط ،ومرور المارة 87/و /باألقطاب األربعة بنقطتي تماس دائرة البروج ومداري
المنقلبین6.

[ ]4،5-2أقول قد تبین من هذه األشکال 7،إنّ العظیمة المارّة بنقطتین 8من ثُلُث

نقط هي قطبا المتماستین ونقطة التماس ،تمر بالثالثة ،ویکون عموداً علیهما.

[ ]6-2أقول ممّا یعلم منه تساوي مداري المنقلبین المماسین 9لدائرة البروج

ل أفق مائل وتساوي
وتساوي األعظم األبدیة الظّهور وأعظم األبدیّة الخفاء في ک ّ
المقنطرتین المتماستین للمعدل .

[ ]9-2أقول ومِما یعرف منه تنصیف دائرة نصف النهار لکل قوس نهار وقوس لیل

ولکل واحدة من القسي األفقیّة المحدودة بمدار یومي بنقطتي الشّمال أو الجنوب ،ویظهر

 .1ش :مقالة الثانیة صدر الشکالن االوالن قوله؛ م :صدر المقاله الثانیه
 .2ش :الفضل

 .3ش :مقطرات
 .4م - :واعظم ابدیة

 .5ش + :و من المدارات الیومیه
 .6ق - :أقول مما یظهر منه توازي المدارات الیومیة  ...بنقطتي تماس دائرة البروج ومداري المنقلبین
 .7ش ،ق + :الثلثه
 .8ق :باثنتین

 .9ش ،ق :مماستین
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من هذا تساوي سعة مشرق کل مدارٍ وسعة مغربه .وتنصیف دائرة وسط سماء 1الرؤیة
للنّصف الظاهر والخفي من دائرة البروج والظاهر والخفي من المدارات

العرضیة2.

[ ]11-2قوله 3أقل من نصف القطع أقول ینبغي أن 4یعمم ویقول أقل من نصف
القطع 5أو اکثر منه وکانه ترکه لکونهما متالزمین 6ولهذا الشکل اختالف وقوع فإنّ

القطع المعمولة إذا کانت أعظم من نصف الدائرة فإن عمودي 7طل حک یمکن أن یقعا

علی نقطتي 8د ا 9وأن یقعا خارجین عن الدائرتین 10والبیان في الکلّ واحد.

[ ]14-2أقول وممّا یتبین منه في الهیئة تشابه قسيّ المعدل ومدارات المیول الموازیة

له الواقعة بین نصف األفق الشرقي ،وانصاف 11العظام المماسة ألعظم المدارات األبدیّة
الظّهور الّتي ینطبق علی النصف الشرقي من األفق بحرکة المعدل ،وکذا الواقعة بین

نصف األفق الغربي ،وانصاف 12تلک العظام الّتي ینطبق علی النصف الغربي منه ،وکذا

تشابه القسيّ 87/ظ /الواقعة من األفق والمقنطرات الواقعة بین المعدل والعظام المماسة
للمقنطرة المماسة 13للمعدل علی قیاس ما ذکر.
قوله فیما بین جس الخ .أقول األولی أن یقال نهایة األول علی قوس سجق ونهایة

اآلخر علی قوس سبق کما ال یخفی.

 .1ش :السماء

 .2ق - :ز أقول ممّا یعلم منه تساوي مداري المنقلبین ...والظاهر والخفي من المدارات العرضیة
 .3م - :قوله

 .4ق :أقول االولی ان
 .5ق - :أقل من نصف القطع
 .6ق + :ثم أقول

 .7ق :الدائرة فعمودا
 .8ق - :نقطتی
 .9ش :ا د

 .10ش :دایرة

 .11ش :اتّصاف
 .12ش :اتّصاف

 .13ش - :للمقنطرة المماسه
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قوله أقول 1وقد ظهر من هذا البیان ألخ .أقول لمّا تبین إن قطعتي کم مل مع ما بقي

منهما 2إلی تمام نصف الدّور المتساویتین عملتا علی قطري دائرتي اکس دلس وفصل
منهما قوسا کم مل المتساویتان ،أصغر من نصفي القطعتین ،وهما قائمتان علی

سطحیهما ،والخطین الخارجین 3من م الی ق متساویان بل خط واحد ،فقوسا کق لق
متساویتان .وبوجه آخر لو رسمنا علی قطب م ببعد ق دائرة کان قوسا کق لق الواقعتان
بین متوازیتي 4کل وتلک الدائرة ،وکذا قوسا جق قب الواقعتان بین تلک الدائرة

ودائرة ابجد المتوازیتین

المتساویتین5.

[ ]15-2قوله 6فلنا 7إن نرسم ألخ .أقول األولی أن نقول فلنا 8أن نرسم عظیمتین
تمرّان بتلک النقطة وتماسان الدائرتین وبوجه آخَر بعد رسم عظیمة دبط و فصل 9بط
بقدر الرّبع 10نرسم علی قطب د بل علی نظیره 11موازیة 12حطک و نجعل ج قطبا ونرسم
علیه ببعد ضلع المرّبع عظیمة حیک فهي

یقطع13

صغیرة حطک علی نقطتي ح ک

ونرسم علی قطبي ح ک عظیمتي جل جم فهما یماسان اب وذلک 88/و /ألنّا 14نرسم

ل من لح مک ربع فالعظیمتان
عظیمتي دلح دمک مقاطعتین لصغیرة اب علی لم فک ّ
المرسومتان علی ح ک لکون کل من حل حج کم کج ربع ًا تمرّان بنقطة ج و تماسّان

ن دائرتي اب جل قطعتا محیط دلج علی نقطة ل وقطباهما علیها ودائرتی
صغیرة اب أل ّ
اب جم قطعتا محیط دمک علی م وقطباهما 15علیها.

 .1ق - :أقول وممّا یتبین منه في الهیئة تشابه قسيّ ...علی قوس سبق کما الیخفی .قوله أقول  +و فی آخر الشکل
 .2ق :مع باقیتهما

 .3ق :الخطان الخارجان
 .4ش :متوازتی

 .5ق :متساویتین
 .6م - :قوله
 .7ش ،ق :قلنا
 .8ش :قلنا

 .9ش :فضل

 .10ق :و فصل ربع بط

 .11م :بل علی نظیره در حاشیه نوشته شده است
 .12ش :موازیتین
 .13ش :بقطع

 .14ق - :نرسم علی قطبي ح ک عظیمتي جل جم فهما یماسان ا ب وذلک ألنّا
 .15ش :وهما
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وبوجه آخر لولدي محمد حسین وفق لتحصیل الکماالت نرسم علی قطب د موازیة

هجز ونرسم عظیمة هبز مماسة لموازیة اب علی ب ثم عظیمتي ده دز مقاطعتین لـِ اب
علی ح ط ثم عظیمتي جح جط فألنّ قسيّ طب هج حب جز متشابهة واالولیان بین

عظیمتي طج به و به مماسة لـِ اب فَـ جط أیضاً مماسة لها وبمثله یتبین کون جح ایضاً
مماسة لِـ اب وهما مارّتان بـ ج فیتمّ

المطلوب1.

 .1ق - :وبوجه آخر لولدي محمد حسین  ...وهما مارّتان بج فیتمّ المطلوب
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[ ]16-2قوله قسیّاً متشابهة هي قوسا اب هز وقوسا بج زح ألخ .أقول

األولی1

االکتفاء بقوله وهي قوسا اب هز لئلّا یتوهّم ما هو اخصّ من المطلوب ثم أقول حاصل
برهان هذا الشکل إنّا نترک قوس هز بحالها ونحصل قوسا مغایرة لِـ اب شبیهة بـ

هز2،

وهي قوس ان 3،فیلزم تشابه قوسي اب ان 4المختلفین من الدائرة الواحدة وهو الخلف.
[ ]18،17-2أقول و 5مِمّا یظهر من هذین الشکلین تساوي سعتي المشرق والمغرب

لکل من المدارات الیومیة ومساوتهما لسعتي المشرق والمغرب 88/ظ /للمدار الیومي
المساوي له في الجهة االُخری من المعدل وبالعکس.
[ ]19-2أقول ومما یتبیّن منه في الهیئة کون قوس النهار للنّقط الواقعة في جهة
القطب الظاهر أ عظم من نصف مدارها وقوس النهار للنّقط الواقعة منه في جهة القطب

الخفّي أصغر من نصف مدارها ومساواة قوس نهار کلّ مدار لقوس لیل المدار المساوي
له الواقع 6في الجهت االُخری من المعدل وبالعکس.

[ ]20-2أقول ویعلم منه في الهیئة بمعونة شکل ی ید من هذه المقالة إزدیاد النهر

من حلول الشّمس المنقلب الخفي إلی وصولها إلی المنقلب الظّاهر ،ثمّ انتقاصها إلی

حلولها المنقلب الخفيّ ،وانتقاص اللّیالي في األوّل وازدیادها في األخیر ،ویظهر أیضاً
کون مجموع قوس النّهار المشهوري لجزء الطّلوع وقوس اللّیل المشهوري لجزء الغروب،
ازید من الدّورة التامة مادامت الشّمس بین رأس السّرطان ورأس الجدي في اآلفاق المائلة

الشّمالیة ،7وانقص منها مادامت في النّصف اآلخر ،وبالعکس في اآلفاق المائلة
الجنوبیّة ،8بمقدار ضعف حصّة تعدیل النّهار القوس 9الّتي قطعتها الشّمس في النّهار و

 .1ق :أقول واالحسن
 .2ش :شبیهة به
 .3ش :ام
 .4ش :ام

 .5ش - :و
 .6ش :الواقعة

 .7ش :النهار؛ در حاشیه النهر هم آمده است.
 .8ش :فی اآلفاق الجنوبیة المائلة
 .9ش :حصة معدل النهار للقوس

معنای تاریخی اهمیت سنت شرح نویسی161/ ...

منه تنحل شبهة تساوي المطالع والمغارب للقوس الّتي قطعتها الشّمس في النّهار في

األفاق

المائلة1.

[ ]22-2أقول أقطاب 2الدوائر المماسّة لدائرة بعینها یکون علی دائرة واحدة 3کما
یظهر للمتدرّب بالتّأمل في هذا الشکل أقول أمّا إذا 4کان قطب العظیمة علی محیط

89/و /أعظم المتوازیة 5کما إذا کان في الشّکل المرسوم نقطة 6ک منطبقة علی ز

فالعظیمة المارّة به وهو بزج المماسّة لِـ هزح یکون عموداً علی العظیمة األولی لمرورها

بقطبیها ویکون اقطاب العظام المماسّة لِـ هزح کلّها علی دائرة اد و7إذا کان قطب العظیمة

األولی خارجاً عمّا بینهما فالعظیمتان المارّتان به المماسّتان لِـ هزح قائمتان علی العظیمة
األولی علی قوایم وسایر المماسة مائلة علیها و کلّها ظاهر.
قوله من أحد الوسطین األصوب أن یقال من وسط القطعة العظمی اکبر فمیله

اکثر8.

أقول وممّا یظهر من هذا الشّکل في الهیئة إنّا إذا فرضنا عظیمة ابج األفق علی قطب
ک و طهزح مدار المنقلب الظّاهر و ل قطب المعدل و طلک نصف النّهار و ال منه

عرض البلد والعظام الممّاسة لِـ هزح منطقة 9البروج في األوضاع المختلفة وموازیة ث

ومدار قطب البروج والنّقط الّتي علیها قطبها في تلک األوضاع وموازیة دا أعظم األبدیة

الظّهور وقوس اد من نصف النّهار أصغر من رُبع و ال أقلّ من ثُمن ان في البالد الّتي

عروضها أکثر من المیل الکلّي وأقلّ من خمسة 10وأربعین درجة یکون أکبر ارتفاعات
دائرة البروج عند وصول المنقلب الظّاهر وهي نقطة تماس هزح مع العظیمة المماس لها

 .1ق :أقول و مما یظهر من هذین  ...قطعتها الشّمس في النّهار في األفاق المائلة
 .2ق :اما وجب ان یکون اقطار
 .3ق + :موازیة لتلک الدائرة

 .4ق :للمتدرب بأدنی تأمل و لغیره بالتأمل فی شکل یه و هذا الشکل فاذا
 .5ق :المتوازیتین
 .6ش :نقط

 .7ش + :اما
 .8ش :العظمی اکثر فمیله اکبر؛ ق :و ماکان بعد موضع مماسته من احد الوسطین أقول ینبغی أن یقال من وسط
القطعة اکثر فمیله اکثر

 .9ش :منطبقة

 .10ش :خمس

 /162تاریخ علم ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1397

إلی نّقطة 1ز من نصف النّهار فوق األفق ثمّ ینتقض ارتفاعها شیئاً فشیئاً إلی أن یصل

المنقلب إلی ط منه تحت األفق فهناک أصغر ارتفاعاتها ثمّ یزداد 2ارتفاعها شیئاً فشیئاً

إلی وصوله إلی نقطة ز وعند تساوي 89/ظ /قوسي مدار هزح الواقعتین بین المنقلب
وبین نصف النهار في الجهتین متساوي 3ارتفاعاها .ثمّ أقول فإن وقع نقطة ک علی ز

کان زا ربعاً و ال عرض البلد مساویاً للمیل الکلّي وموازیة اد أعظم األبدیّة الظّهور مدار
قطب البروج وتقع 4النقط الّتي في الشّکل علی موازیة ث وعلی موازیة اد ویظهر أنّ دایرة

البروج تقوم علی ذلک األفق علی قوایم عند وصول المنقلب 5إلی نقطة ز وسایر األحکام

یتبیّن بالبرهان وإن وقعت ک علی د کان دا رُبعاً و لا خمسة 6وأربعین جزء ًا 7یظهر
احکام الکتاب في ذلک األفق بعین بیانه وإن وقعت 8بین موازیتي اد ثو کان دا أعظم

من رُبع و لا أعظم من مه درجة وأصغر من لط تمام المیل الکلي ویظهر األحکام کلّها
بالبرهان المذکور وإن وقع ک 9علی و کان وا رُبعاً و ال مساویاً لتمام المیل

الکلي10

ن البروج ینطبق علی األفق عند وصول
ویظهر األحکام في تلک اآلفاق أیضاً الّا أ ّ
المنقلب إلی نقطة ا کما في هذا الشّکل وإذا عرفت هذا علمت 11ما في اشتراط وقوع

ک بین موازیتي هزح
منس14

اد12،

ث ّم اقول الصّواب في التّشکیل أن

نرسم13

دائرتا قفع

العظیمتان متقاطعتین داخل عظیمة ابج وذلک ألنّ کلّا من قوسي مبس

قجع نصف .والمرسوم في النسخ لیس کذلک وکذلک في الشّکل اآلتي

 .1ش :نقط
 .2ش :تزداد

 .3ش :یتساوی
 .4ش :یقع

 .5ش + :الظاهر
 .6ش :خمساً

 .7ش ،ق :درجةً
 .8ش :وفقت
 .9ش  :ک و

 .10م - :الکلی

 .11ش :فعملت

 .12ق - :أقول وممّا یظهر من هذا الشّکل في الهیئة إنّا ...اشتراط وقوع ک بین موازیتي هزح اد ،ث ّم
 .13م :ترسم

 .14ش :مقس

معنای تاریخی اهمیت سنت شرح نویسی163/ ...

المقالة الثّالثة
[ ]1-3فوتر أصغر قسمیها ألخ .أقول ووتر أعظم قسمیها هو أطول خطّ یخرج من

موضع القسمة إلی أصغر قسمي الدائرة ،ثمّ أقول وإذا کانت 90/و /القطعة معمولة علی
قطر فهد اعظم خط یخرج من ه إلی محیط ابجد ،والخارجة من ه إلی المحیط مختلفة

ما کان منها أقرب إلی هب یکون أقصر ممّا هو أبعد.

قوله 1فالیحتاج إلی 2أن یشترط کون القطعة لیست بأعظم من نصف دائرة .أقول
وسیحتاج إلیه فی الشّکل الخامس .و ممّا یظهر منه فی الهیئة تعاظم میول أجزاء البروج
من االعتدال إلی االنقالب ثمّ تصاغرها إلی االعتدال اآلخر و ذلک إذا فرضنا 3دائرة

ابجد  4منطقة البروج و دهب المارّة باالقطاب األربعة و ه قطب المعدّل و خطوط هب

ل مدار
هل هج اوتار 5التمامات میول نقط ب ل ج و کذلک تعاظم ارتفاعات أجزاء ک ّ
من تقاطعه التّحتاني مع نصف النّهار إلی تقاطعه الفوقاني معه ثمّ تصاغرها إلی التقاطع

التّحتاني .إ ذا فرضنا القطعة الّتی فیها سمت الرّأس من نصف النّهار معمولة علی قطر
المدار فانّ الخطّ الخارج من سمت الرّأس إلی تقاطع نصف النّهار و المدار أقصر

ط الخارج منه إلی التّقاطع
الخطوط الخارجة منه 6إلی أجزاء المدار المتعاظمة إلی الخ ّ
التّحتاني للمدار و نصف النّهار وهي أوتار تمامات االرتفاعات کما انّها أوتار

القسيّ7

المدار فغایة ارتفاع نقاط کلّ مدار عند تقاطعه الفوقاني مع نصف النّهار و غایة انحطاطها
عند تقاطعه التّحتاني معه .وأمّا المدار المارّ بسمت 8الرّأس فارتفاع تقاطعه الفوقانی مع

نصف النّهار یکون فی الغایة و الخطوط الخارجة من سمت الرّأس إلی أجزائه 9متعاظمة

إلی أن یصیر عند تقاطعه التحتاني قطر المدار وهي کما أنّها أوتار القسی 10ذلک المدار
 .1ش - :قوله؛ ق - :ثمّ أقول واذا کانت القطعة  ...یکون أقصر ممّا هو ابعد ،قوله
 .2ش :الّا

 .3م :فرضتنا
 .4ش + :و
 .5ش :اوتارة
 .6ش - :منه
 .7م :لقسی

 .8ش :فسمت
 .9ش :أجزاء

 .10ش :لقسی
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فهی أوتار لتمامات90/ظ /ارتفاعات نقاط محیط المدار فاالرتفاعات متناقصة إلی

التّقاطع التّحتانی ،ومرادنا باالرتفاع هیٰهنا ما بین سّمت الرّجل ونقط المدار من دائرة

االرتفاع ،أعم من أن یکون فوق األرض أو تحتها ،و بتمام االرتفاع ما بین سمت الرّأس
و بینها ،وکذلک یظهر کون المطالع أصغر من الطّوالع مادام القوس المبتدئة من
االعتدال من دایرة البروج أصغر من رُبع و بالعکس مادامت أعظم من اآلفاق االستوائیة

إذا فرضت القطعة المعمولة النّصف الظّاهر من المعدل علی قطر

األفق1.

[ ]2-3إذا رسمت علی وتر 2في دائرة یفصل 3قطعة لیست بأصغر من نصف الدائرة

أقول الحاجة إلی قوله و یفصل 4ألخ.

قوله ولیکن الدّائرة ألخ .أقول ولو قال لیکن الدّائرة ابجد والوتر اج و اهج القطعة

المرسومة علی اج المائلة علی قطعة ادج الّتي لیست هی أیض ًا 5بأعظم من نصف دائرتها

لکان أخصر و أظهر.

[ ]3-3قوله وزاویتا الز بکز  6قائمتان 7،فیه نظر ،ألنّ کونهما قائمتین في بعض

الصّور ممتنع ،والصّواب أن یتبیّن تساوي عمودي دل جک وتساوي بعدیهما عن المرکز

وهما لز زک ثمّ تساوي مثلّثي الز بکز .أقول وبوجه آخر قطعة طهح 8معمولة علی
طح قطر دائرة اطبح علی قوائم وفصلت من طرفیها ممّا یلي القطر قوساً دط حج
متساویتین ومن الدّائرة أیضاً ممّا یلی القطر قوسا طا حب 9متساویتین فخطا دا

جب10

متساویان بالشکل یب 11من هذه المقالة .وفي بعض النّسخ فلتساوي قوسي هج هد 91/و/
وقوسي هح هط یتساوي قوسا حج طد الباقیتان وعمودا جک دل و خطا حک طل ویبقی
 .1ق - :و ممّا یظهر منه فی الهیئة تعاظم میول  ...المعمولة النّصف الظّاهر من المعدل علی قطر االفق
 .2ق - :علی وتر

 .3ش :بفصل ،ق :نفصل
 .4ق :قوله نفصل
 .5ق - :ایضا
 .6ش :بجز
 .7ق + :قیل

 .8ق :قطعة طه
 . 9ش  :بح

 .10ش :بج

 .11ش :متساویان بالثاني عشر ،ق :متساویان بشکل یب

معنای تاریخی اهمیت سنت شرح نویسی165/ ...

کز زل 1متساویتین ،وألنّ في مثلّثي ازل بزک زاویتي ز متساویتان وخطّي زا زب
متساویان وکذلک خطا کز لز ،یکون قاعدتا ال بک متساویتین و هذه

مستقیمة2.

[ ]5-3قوله وذلک بأن تتوهّم قطعة صط وما یتّصل بها ألخ .أقول قطعة صط
ومایتّصل بها أعظم من النّصف وقد قال المحرّر قدس سره العزیز 3في آخر الشّکل االول
من هذه المقالة .أقول وإذا کانت القطعة معمولة علی القطر فال 4یشترط کون القطعة

لیست بأعظم من نصف دائرة.

ثمّ أقول ومن أمثلته في الهیئة أن کل قوسین متساویتین متتالیتین من البروج واقعتین

فیما بین نقطتي االعتدال واالنقالب فانّ حصّة میل ما هو أقرب إلی االعتدال أعظم من
حصّة میل ما هو أبعد عنه وکذا حصّتا سعتي مشرقهما ومغربهما في اآلفاق

االستوائیة5.

[ ]6-3قوله فقوس لم أعظم من قوس من .قال ولدي محمد حسین طول عمره 6وإن

جعلنا تقاطع دائرتي اکن سحع نقطة ض و قلنا حت 7أطول من خذ الّذي هو أطول من

تض فیکون حت أعظم کثیراً من تض فیکون قوس حت الشّبیهة بـِ8لم أعظم من
قوس تض الشّبیهة بقوس من لکان أحسن.

ومن أمثلته فی الهیئة 9إنّ کلّ قوسین متساویتین متتالیتین من البروج من رُبع محدود
باعتدال وانقالب فانّ مطالع أقربهما إلی االنقالب أعظم من مطالع أبعدهما عنه فی

اآلفاق االستوائیة

91/ظ10./

 .1ش :یبقی ک ز ل
 .2ق - :وفي بعض النّسخ فلتساوي قوسي  ...متساویتین و هذه مستقیمة
 .3ش :المحرر طاب ثراه؛ ق - :قدس سره العزیز
 .4ق + :یحتاج الی ان
 .5ق - :ث ّم أقول ومن أمثلته في الهیئة ان کل قوسین  ...ومغربهما في اآلفاق االستوائیة
 .6م :ولدی وقفه؛ ق :ولدی محمد حسین أطال بقاه
 .7م :ح ط

 .8ق + :قوس
 .9م - :فی الهیئة

ل قوسین متساویتین  ...أبعدهما عنه فی اآلفاق االستوائیة
 .10ق - :ومن أمثلته فی الهیئة إنّ ک ّ
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[ ]7-3قوله فنصف الدّائرة الّتي یبتدئ 1من ا إلی قوله ویکون في جانب ک ،أقول

فقوسا ذک مس متساویتان وکذلک قوسا کر سف.

ن
[ ]8-3قوله ونرسم عظیمة تمرّ بنقطتي ص ع إلی قوله وألنّ أقول 2ال یخفی ا ّ
العظام المارّة بنقاط ح ط ک المماسة لدّائرة اد یمکن أن یماسها 3مائلة علی 4دائرة زب

إلی ناحیة اهب و إلی الناحیة المخالفة لها وهی ناحیة اجب فإنّ کلّ نقطة نفرض بین

صغیرتین متوازیتین متساویتین 5یمکن أن تمرّ بها عظیمتان تماسّان تینک الصّغیرتین
في ناحیتین 6متخالفتین فمیل تلک العظام المماسّة لدّائرة اد علی دائرة زب إلی ناحیة

اهب 7إنّما یکون بحسب الفرض وحینئذٍ فال وجه 8لرسم عظیمة صع و تفریع میل سع
علی دائرة هرب إلی ناحیة اهب علی کون عظیمة صع قائمة علی بز.
ثمّ أقول ومن أمثله في الهیئة أیضاً إنّ کلّ قوسین متساویتین متتالیتین من دائرة البروج

من رُبع محدود باعتدال فان حصّة سعة مشرق 9أقربهما إلی االعتدال أعظم من
سعة مشرق أبعدهما عنه فی اآلفاق المائلة الّتي عروضها أقلّ من تمام

حصة10

المیل کلّه11.

قوله و قوس ثذ أصغر من نصف القطعة .أقول لم یظهر لي وجوب کون قوس ثذ

أصغر من نصف القطعة ویمکن اثبات المطلوب بوجه آخر وهو أن یقول نرسم عظیمة
مارة 12بنقطة ک وبقطب عظیمة متن فانّ کشت 13مائلة علی متن إلی ناحیة

 .1ش :تبتدئ
 .2ق :ألن قال میرزا محمد طاهر رحمه اللّه
 .3ش :تماسّها
 .4ش :عن

 .5ش - :متساویین
 .6ش - :فی ناحیتین
 .7م ،ق - :اهب
 .8ق :فال معنی
 .9ش :مشرقی

 .10ش - :حصة

 .11ق - :ث ّم أقول ومن أمثله في الهیئة أیضاً إن کلّ قوسین  ...عروضها أقلّ من تمام المیل کلّه
 .12ش :تارة

 .13ش :کتش
 .14ق + :فهی

اهش14
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یقطع تلک العظیمة قوس متن فیما بین تن ولیکن 1علی نقطة ض فوتر کض أقصر

من وتر کت و وتر کت 2من وتر کث أعني من وتر حق لکون قطعة کض 3مع ما
یتّصل بها معمولة علی قطر دائرة متن 92/و/المارّ 4بنقطة ض علی قوائم وقسم علی

ک بمختلفین أصغر هما ضک 5و اذا ثبت کون وتر کت أصغر من وتر قح یثبت
المطلوب بمثل ما ذکره 6فی وتر ثد.

ومن أمثلته فی الهیئة إنّ کلّ قوسین متساویتین متتالیتین من دائرة البروج من رُبع
محدود باالعتدال فإنّ مطالع أقربهما إلی االنقالب فی المائلة إلی 7عروضها أقلّ من تمام
المیل الکلّي أعظم من مطالع أبعدهما عنه.

ن کلّ قوسین متساویتین غیر متّصلتین من دائرة البروج
أقول ومن 8أمثلته فی الهیئة إ ّ

وقعتا فی ربع محدود باعتدال فإنّ مطالع أقربهما إلی االعتدال فی اآلفاق االستوائیة أقلّ
من مطالع أبعدهما عنه.

ن کلّ قوسین من دائرة البروج وقعتا في رُبع محدود باعتدال
أقول ومن أمثلة فی الهیئة إ ّ

فإنّ نسبة مطالع أقربهما إلی االنقالب إلی ذلک األقرب أعظم من نسبة مطالع أبعدهما
عنه إلی ذلک إال بعد في االستواء و بالتبدیل نسبة مطالع األقرب إلی مطالع األبعد أعظم

من نسبة األقرب إلی

األبعد9.

[ ]10-3قوله ونسبة جمیع المعدومات إلی جمیع التّوالی أعظم من نسبة بعض

المقدمات إلی نظیره من التوالي .10أقول العبارة الصّحیحة أن یقال ونسبة کل واحد من

 .1ش - :مائلة علی متن إلی ناحیة اهش یقطع تلک العظیمة قوس متن فیما من تن ولیکن
 .2ش :و وتر کض اصغر؛ ق :من وتر کت و هو
 .3ق :ضک
 .4ق :المارة
 . 5ش  :کض
 .6ق :ذکر

 .7ش :التی

 .8م :نسخه از اینجا به بعد افتاده است.
ل قوسین متساویتین متتالیتین  ...أعظم من نسبة األقرب الی األبعد
 .9ق - :ومن أمثلته فی الهیئة إنّ ک ّ
 .10ش :و نسبة جمیع المعدومات إلی التّوالی ألخ
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ل واحدة من نسب طف فک
بس سع عط إلی نظائرها 1و هی دل لم مز أعظم من ک ّ
إلی نظائرها وهي زن نح 2فإذن نسبة بط إلی دز ألخ .وأما عبارة الکتاب فما

افادنی3

شیئاً فإنّ نسبة جمیع المقدّمات إلی جمیع المتوالی إذا کانت أعظم من نسبة بعض
المقدّمات إلی نظیره من التّوالی ال یستلزم شیئاً ممّا قصده 4تأمّل.
قوله و ننصف 5فی الصّورة الثّالثة قوسي دز زح علی لم92/ 6.ظ /أقول یکفي في

الصّورة الثّالثة تنصیف زح علی م و خراج عظیمة سم المارّة بقطب ا وذلک بأن یقول
طس أعظم من سک فنسبة بط إلی دز الّتي هي کنسبة طک إلی زح یکون کنسبة طس

الّتي هي أعظم من نصف طک إلی قوس أعظم من مز التي هي نصف زح .وذلک
مستحیل بما 7تبین فی الصّورة الثّانیة وبه یتبین

المطلوب8.

قوله وإذا جمعنا کانت نسبة بط إلی دز أصغر من 9ألخ .أقول لم یظهر لي مراد المحرّر

التّحریر 10من هذه العبارة.

ولیکن 11دح جزء ده الّذي هو أصغر من جز وبقدر بج .أقول واألولی 12أن

هو أصغر من جز والیکون أعظم من بج لیکون البرهان عاماً.

 .1ش :نظائرهما

 .2ق - :أقول العبارة الصّحیحة أن یقال و نسبة کل واحد  ...نظائرهما وهي زن نح
 .3ش :وامّا قول المحرّر التّحریر فالظّاهر انّه ال یفیدو
 .4ق :نقصد

 .5ش :تنصف

 .6ش - :قوسی دز زح علی لم
 .7ش :لما
 .8ش - :و به یتبین المطلوب

 .9ش - :کانت نسبة بط إلی دز أصغر من
 .10ق :المحرر قدس سره

 .11ش :فلیکن

 .12ق :لتکون االولی
 .13ش :تقول

یقول13
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[ ]11-3قوله یتبیّن منه أنّ نسبة قطر الکرة إلی قطر مدار 1المنقلب أعظم من نسبة

مطالع القوس المحدودة باالنقالب من دائرة البروج إلی تلک القوس فی

االستواء2.

[ ]12-3قوله و نرسم موازیة عک 3تمرّ بـِ ک و عظیمة عطف المارّة بنقطة ط مماسة
لدایرة هح 4علی ف 5.أ قول رسم عظیمة تمرّ بنقطتین معیّنتین و تماسّ دائرة معیّنة ممّا
لم یتبیّن بل قد یستحیل فقوله ونرسم موازیة عک تمرّ ب ِـ ک و عظیمة عطف 6المارّة

بنقطة ط مماسّة لدّائرة هح 7علی ف یراد به 8أنّا نرسم عظیمة تم ّر بنقطة ط و تماس دایرة
هح 9علی ف وهي عظیمة عطف 10وعلی هذا فال یجب 11أن یکون نقطة ع علی عظیمة

لهمح کما هو األشکال المرسومة فی النّسخ ومفاد ظاهر عبارة الکتاب والعبارة الجیدّة
أن یقول 12وعظیمة مارة بنقطة ط مماسة لدّائرة 13هح علی ف مقاطعة للموازیة المارّة
بنقطة ک علی ع 14،کما في هذا الشکل الذی رسمناه.15

قوله فقوس رق أصغر من 93/و/کق 16و قوس رک أصغر من ضعف کق .أقول
ن کع ضعف کق فیکون رک أصغر من
بعد ثبوت کون عق مساویة ل ِـ کق یظهر أ ّ

ضعف کق ول احاجة لبیان أصغریّة رک من

کق17.

 .1ش :مقدار؛ م و ق نیز این بخش را ندارند ولی به نظر میرسد که مدار درست باشد.
 .2ق - :قوله یتبیّن منه انّ نسبة قطر الکرة إلی  ...القوس فی االستواء
 .3ش :عج

 .4ق :لدائرة ح
 .5ش - :المارّة بنقطة ط مماسة لدایرة ح علی ف  +الخ
 .6ش :طف؛ مت :عطف
 .7ش :ح؛ مت :هح

 .8ق - :فقوله ونرسم موازیة عح تمرّ بک وعظیمة طف المارّة بنقطة ط مماسّة لدّائرة ح علی ف یراد به  +فمراده
 .9ش :تماس هح؛ ق :تماس دایرة ح
 .10ش :طف

 .11ش :علی هذا ال یجب
 .12ش :تقول

 .13ش :عظیمة تارة بنقطة ظ مما ت الدائرة
 .14ش :بنقطة ک ع

 .15ش - :کما فی هذا الشکل الذي رسمناه؛ ق :تکن ولیمر ا ه ک المحاذته دوائر ارحط هکبجد من العظام
 .16ق - :فقوس رق أصغر من کق

 .17ق :أقول اثبات تلک األصغریة ال یحتاج إلی بیان أصغریه رق من کق ألنّ ضعف کق هو کع
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[ ]13-3أقول والّذی یظهر لی 1أن نرسم 2دائرة طهک مماسّة ألحدي المتوازیة أو

مارّة 3بقطبیها موافقة لعظیمتی ازج بحد ألجل البیان وال مدخل له 4فی المدّعی فاألولی

أن یقال فلیمرّ بنقطتي ا د عظیمتا ازج بحد المارّتان بقطبي 5المتوازیة أو المماسّة

ألحدهما 6بعینها فنقول قوسا زه هح متساویتان وذلک ألنّا نرسم عظیمة طهک المارّة
بنقطة ه أمّا مارّة بقطبی الموازیة أو 7مماسّة للموازیة الّتي ماستها االولیان فی الجهة الّتی

ماستاها 8ثمّ یتمّ البرهان.

ل قوسین متساویتین
ثمّ أقول وممّا یثبت بهذا الشّکل 9فی الهیئة إنّ مطالعي ک ّ

محدودتین بأحد االعتدالین فی جمیع اآلفاق متساویة و ذلک إذا فرضنا اهد منطقة

البروج و زه المعدل و نقطة 10ه االعتدال لیکون هز مطالع 11ها و هح مطالع هد .تمّت

الحاشیة

بعونه93/ظ12./

 .1ق :یظهرها
 .2ش :رسم
 .3ش :تارة
 .4ق :أما
 .5ش :قطبتی

 .6ق :ألحدیها
 .7ش :وأما

 .8ق :ماستها
 .9ق :أقول ومن أمثلة هذا الشکل
 .10ق - :زه المعدل و نقطة

 .11ش :مطالعا

 .12ق :تمت الحواشي علی ید أقل خلق ال ّله محمد بیک بن عبد الغني الفاشفجائي في ثالث شهر رجب المرجب

الیوم الثالثاء سنه  1101فی بلد االصفهان بعون اللّه الملک المنان تم
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