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 چکیده

 ،اسالمی هستند. بسیاریِ این آثارترین آثار نجومی نوشته شده در دوران  آثار هیئت از مهم
توان  شود دلیلی بر این مدعاست که مي همچنین مشابهت موضوعاتی که در آنها عنوان می

اینکه  ۀآنها را در قالب یک سنت نگارشی از دیگر آثار نجوم متمایز کرد. هر چند دربار
به طور قطع توان  نویسی از چه زمانی نزد دانشمندان اسالمی آغاز شده است نمی هیئت

که )به زبان فارسی( قطان مروزی  ۀنوشت گیهان شناختسخن گفت اما با تکیه بر دو اثر 
عبدالجبار  ۀنوشت منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالکق نوشته شده است و 834احتماالً در 

توان گفت آغاز  نوشته شده است می ق625-625های  که در سال)به زبان عربی( خرقی 
 هیئت از همین دوران است.  ای جامعِه نگارش کتاب

ای از یک کتاب جامع در هیئت است که تا کنون  از میان این دو کتاب اثر خرقی نمونه
آن نیز به  ۀنام و نسب نویسند ۀآن انجام نشده است و محققان در بار ۀتحقیق جامعی در بار

شواهدی بر اساس آثار  ۀحاضر تالش شده است با عرض ۀاند. در رسال اشتباه رفته
الدین ابوبکر  ایِ معاصر عبدالجبار خرقی تمایز او از شخص دیگری با نام شمس نامه زندگی

اند مشخص شود، همچنین دالیل  دانسته منتهی اإلدراکخرقی که محققان او را مؤلف 
 صحت انتساب این اثر به عبدالجبار خرقی بررسی شده است. 

ش هیئت در دوران اسالمی و مشخص کردن پیشینه و منابع در ادامه با بررسی سنت نگار
اند  آثار هیئت جایگاه این اثر در میان آثار هیئت متعددی که در دوران اسالمی نوشته شده

مشخص شده است و دالیلی بر جامعیت این کتاب اقامه شده است. سپس در بررسی 
عبدالجبار خرقی در این مطالبی که  ۀتالش شده است عمد منتهی اإلدراکساختار کتاب 

کتاب به آنها توجه کرده است بررسی شوند و منابع آنها تا حد امکان شناخته شود. عالوه بر 
تا جایگاه آن در میان این  اند این، مطالب موجود در کتاب با دیگر آثار هیئت مقایسه شده

 اند روشن شود. آثار و تأثیر آن بر آثار هیئتی که پس از آن نوشته شده
ای که از این کتاب در  های شناخته شده نسخه ۀر پایان تمام این اثر با استفاده از همد

 ۀها که بیشتر آنها با فاصل های مختلف دنیا وجود دارد تصحیح شده است. این نسخه کتابخانه
اند عبارتند از  اند به ترتیبی که در تصحیح رساله استفاده شده کمی از زمان مؤلف نوشته شده

 ۀشمار ۀ، نسختهران مجلس شورای اسالمی ۀکتابخان 5818و  5819 ۀای شماره نسخه
 111 ۀشمار ۀپاریس، نسخملی  ۀکتابخان 2833 ۀشمار ۀبرلین، نسخ ۀکتابخان 6553
در این تصحیح  .پاالتینی فلورانس ۀکتابخان 111 ۀشمار ۀتیمور ریاضه قاهره و نسخ ۀکتابخان

در اختیار قرار گیرد. در بخش  منتهی اإلدراکسعی شده است تا متنی پیراسته از کتاب 
 به زبان فارسی ترجمه شده است. منتهی اإلدراکپایانی این رساله 



 

 
 
 

 پیش گفتار

 

متن تصحیح شده و جامع و مفیدی در بارۀ آثار هیئت دوران اسالمی نوشته شده است و  های پژوهشتا کنون 
نیز به دست محققان برجستۀ تاریخ علم منشر شده های مختلف  برخی از مشهورترینِ این آثار به زبانترجمۀ 

برخی از دانشجویان آغاز شده است در ایران به طور دانشگاهی است. در چند سال اخیر که مطالعات تاریخ علم 
در بارۀ های کارشناسی ارشد خود تصحیح کرده و  ان رسالهاز آثار هیئت را به عنوهای چندی  رسالهاین رشته 

زبدة ، تحقیق مختصری بر رسالۀ پایان نامۀ دورۀ تحصیالت کارشناسی ارشداند. من نیز در  مطالبی نوشتهآنها 
نگارش و در ضمن جستجویی که در بارۀ سنت  زمانانجام دادم. در آن  ،از آثار هیئت نصیرالدین طوسی ،الهیئة

که در آن زمان نام آشنا شدم  فی تقاسیم األفالک منتهی اإلدراککتابی با عنوان  دادم با ئت انجام میآثار هی
ی محققان بیشتر .تمپنداش الدین محمد بن ابی بشر الخرقی می ابوبکر شمسبه پیرویِ دیگر محققان،  ،را مؤلف آن

ابن هیثم در استفاده از مدل افالک  رویِ تنها دنبالهرا خَرَقی  اند که در بارۀ آثار هیئت دورۀ اسالمی مطالبی نوشته
این رساله انجام  در بارۀدانستند. از همان زمان بر آن شدم که تحقیقی  های هیئت می کتابتدوین مجسم در 

این  در بارۀشدن این موضوع که تا کنون تحقیق جامعی  ثابتدهم. پس از پذیرش در دورۀ دکتری تاریخ علم و 
انتقادی آن نیز تا کنون منتشر نشده است و همچنین دریافتن این مطلب که این  تصحیحنشده و رساله انجام 

آمده مؤلف این رساله رساله از شخص دیگری به نام عبدالجبار خرقی است و آنچه در تحقیقات اخیر در بارۀ 
نیز جایگاه آن در سنت خود را در بارۀ این رساله و تصمیم گرفتم که رسالۀ دورۀ دکتری  ،اشتباه بوده است

و این مهم با راهنمایی استاد گرامی، آقای دکتر معصومی همدانی میسر شد. پس از آن در برگزینم نگاری  هیئت
های اروپایی موجود بودند گردآوری شد و  های این کتاب که بیشتر آنها در کتابخانه نخستین مرحله تصویر نسخه
ز تالش استاد مشاور این طرح، آقای دکتر باقری، که در فراهم آوردن این دانم که ا در این باره بر خود الزم می

 تشکر کنم. ،ها بسیار همکاری کردند نسخه
های دیگر و ترجمۀ  سپس مقابلۀ آن با نسخه ،آنهایکی از  بر اساسها کار نوشتن اولیه  پس از گردآوری نسخه

حدود دو سال به طول های بسیاری داشت و  سختیترین مرحلۀ کار بود و  آن به زبان فارسی آغاز شد که طوالنی
نامۀ عبدالجبار خرقی و آوردن دالیل کافی برای تمیز او از  ای در بارۀ زندگی انجامید. تحقیق برای نگارش مقدمه

 منتهی اإلدراکمچنین بررسی سنت نگارش آثار هیئت در دوران اسالمی و بررسی ساختار کتاب ابوبکر خرقی، ه
به همراه متن تصحیح  ای مشتمل بر پنج فصل مقدمهاز حدود یک سال پیش آغاز شد و در نهایت این رساله در 

 و ترجمۀ فارسی آن فراهم آمد. منتهی اإلدراک ۀشد



 

زندگی عبدالجبار خرقی و معرفی آثار او اختصاص دارد که در آن با  رساله به بررسیمقدمۀ فصل نخست از 
تمایز میان او و ابوبکر خرقی آشکار شده و همچنین صحت  عبدالجبار خرقیاستفاده از برخی منابع معاصر 

 انتساب این اثر به او بررسی شده است.
نزد دانشمندان مسلمان به ویژه « هیئت»و « نجوم»در فصل دوم با نشان دادن تمایزی میان مفهوم 

ای از دانش نجوم  اند به بررسی وجود دانش هیئت به عنوان شاخه زیسته که پس از سدۀ پنجم میدانشمندانی 
ایم که  اسالمی پی گرفته های نجومی دورۀ ایم و ضمن اثبات این مسأله یک سنت نگارشی را در کتاب پرداخته

شناسی پیشینیان نامید. در  توان آن را کیهان هدف آن عرضۀ الگویی کلی از جهان اطراف است و از این رو می
توان نخستین کتاب جامع هیئت دانست که تا کنون به دست ما  را می منتهی اإلدراکایم که  این فصل ادعا کرده

 ضه شده است.رسیده است و دالیلی برای این ادعا عر
اند  نویسان در نوشتن آثار خود به آن توجه بسیار کرده فصل سوم به بررسی موضوعی اختصاص دارد که هیئت

و آن اثبات وجود فلک به عنوان یک حقیقت خارجی در عالم علوی است. در این بخش سعی شده است تا با 
در اختیار دانشمندان مسلمان بوده است و  به زبان عربی ترجمه شده بوده وهای یونانی که  استفاده از متن

 های برخی از دانشمندان مسلمان تعریفی کلی از فلک و ماهیت آن عرضه شود. همچنین متن
در هشت بخش بررسی شده و با منابع مختلف مقایسه شده  منتهی اإلدراکدر فصل چهارم ساختار کتاب 

آن ها ترتیب فصول و صورت نگارش  در برخی قسمتاست تا منابع احتمالی این کتاب شناخته شوند. همچنین 
نویسان  مقایسه شده است تا دالیل بیشتری بر جامعیت این کتاب و استفادۀ آن توسط هیئتهیئت با آثار بعدی 

 دیگر عرضه شود.
روش تصحیح و ترجمۀ این کتاب های موجود و  و در فصل پنجم مختصری در بارۀ نسخه مقدمه نپایادر 

های ششم و هفتم  فصلدر  تر شود. ده است تا استفاده از متن تصحیح شده و ترجمۀ فارسی آسانتوضیح داده ش
 اند. و ترجمۀ آن به زبان فارسی آمده منتهی اإلدراکنیز به ترتیب متن عربی کتاب از رسالۀ حاضر 

شعرباف، دکتر حسین رحیمی قایان دکتر موسی اکرمی، دکتر غالماز اساتید گرانقدر آدانم  بر خود الزم می
سید صادق سجادی و آقای حجةاالسالم حسن طارمی راد که زحمت داوری این رساله را بر عهده داشتند و با 

رسان من در انجام این  از همۀ دوستانی که یاری بایدهمچنین  .اند تشکر کنم حوصلۀ فراوان آن را مطالعه کرده
ها و دیگر آثار نجومی و تنظیم  های زیج در خواندن جدول روان که فهم خوب مهم بودند، به ویژه آقای سجاد نیک

دریغ استادان گرانقدر، آقایان دکتر  بار دیگر باید از زحمات بی رساله مرا یاری کردند تشکر کنم وهای این  جدول
حسین معصومی همدانی و دکتر محمد باقری تشکر کنم که زحمت راهنمایی و مشاورۀ این رساله را بر عهده 

 .شد میاین کار میسر نانجام همت و یاری ایشان  د و با حوصلۀ بسیار آن را مطالعه کردند که بیداشتن
های  خلقی کج طوالنی کارِاین  مدتِسرم سپاسگزاری کنم که در تمام هم باید از صبر و زحمت بسیارِ پایاندر 

 مرا تحمل کرد و با حضورش پریشانی خاطر را از من دور نگاه داشت تا این کار به انجام برسد.
 حنیف قلندری

 1931 مهر



 فهرست مطالب
 

 بخش اول: مقدمه
 

 فصل اول

 1      عبدالجبار خرقی .1
 2      شرح حال .1-1
 6       آثار .1-2
 8   ارجاع به خرقی و آثار او در آثار بعدیِ هیئت .1-3
 9    تحقیقات معاصر در بارۀ خرقی .1-4

 

 فصل دوم
 11     بررسی سنت نگارش آثار هیئت .2

 11     پیشینۀ نگارش آثار هیئت .2-1
 11     اسالمی آثار هیئت در دوران .2-2  
 21    های هیئت ساختار کلی کتاب .2-2-1   

 

 فصل سوم

 29     افالک به منزلۀ اجسام حقیقی .3
 31     ارسطو و عنصر پنجم .3-1

 31     نظریۀ منشورهابطلمیوس و  .3-2  
 38    دانشمندان مسلمان در بارۀ فلکنظر  .3-3

 39    آراء ابن سینا در بارۀ جسم پنجم .3-3-1   
 42    مفهوم فلک در آثار هیئت .3-3-2   
 42  های آن ف واژۀ فلک و تبیین ویژگیتعری. 3-3-2-1    
 41 ذ افالک متعدد برای اجرام آسمانیبررسی دالیل اتخا. 3-3-2-2    

 

 فصل چهارم

 16  منتهی اإلدراک في تقاسیم األفالک کتاببررسی ساختار  .4
 19      مقالۀ اول .4-1

 19      مقدمات .4-1-1
 66 و عرضی ت طولیاای برای حرک های سیاره ترتیب افالک و مدل .4-1-2   
 68     خورشید .4-1-2-1    
 12     ماه .4-1-2-2    



 11    زهره و سیارات علوی .4-1-2-3    
 19     عطارد .4-1-2-4    
 81    و منازل قمر ستارگان ثابت .4-1-3   
 81   نطاقات منظر، رجوع و استقامت واختالف  .4-1-4   
 91     خسوف و کسوف .4-1-1   
 91      مقالۀ دوم .4-2  
 91 مطالع ستارگان در آنهابندی زمین، معرفی اقالیم و  متقسی .4-2-1   
 111     ابعاد و اجرام .4-2-2   
 111      مقالۀ سوم .4-3  
 111   شماری و محاسبۀ زمان تاریخ، سال .4-3-1   

 

 فصل پنجم

 121     شناسی و روش تصحیح نسخه .5
 121      های موجود نسخه .1-1

 134      روش تصحیح .1-2  
 136       ترجمه .1-3  

 

 131        مقدمه منابع
 

 144         پیوست
 
 
 

 منتهی اإلدراک في تقاسیم األفالکرسالۀ فارسی جمۀ عربی و تربخش دوم: متن 
 

 فصل ششم

 141   منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالکمتن عربی کتاب 
 

 فصل هفتم

 141        ترجمۀ فارسی
 

  



 ی مقدمهها فهرست شکل
 

 43         صورت هندسی فلک -1شکل
 48      منتهی اإلدراکهای خورشید در  صورت فلک -2شکل
 13        افالک ماه در مدل افالک مجسم -3شکل
 14      الدین تصویر کرده است چنان که قطبافالک ماه آن  -4شکل
 66    صورت هندسیِ تفاوت تحدب سطح آب روی سطح زمین و باالی کوه -1شکل
 69         صورت افالک خورشید -6شکل
 11 دهد صورت افالک خورشید که اشتباه خرقی را در تعریف تعدیل و حرکت وسط خورشید نشان می -1شکل
 12          عرض ماه -8شکل
 13         صورت افالک ماه -9شکل
 11       افالک زهره و سیارات علویصورت  -11شکل
 16       فلک معدل المسیر زهره و سیارات علوی -11شکل
 11         عرض اول سیارات -12شکل
 18         عرض دوم سیارات -13شکل
 19      عرض سوم که مختص سیارات زهره و عطارد است -14شکل
 81         صورت افالک عطارد -11شکل
 81        المسیر عطارد لفلک معد -16شکل
 86         اختالف منظر -11شکل
 81         رجوع و استقامت -18شکل
 88          نطاقات -19شکل
 91        صورت خورشیدگرفتگی -21شکل
 91        صورت بخش آباد زمین -21شکل
 98          افق استوا -22شکل
 112      روی فلک تدویرش از زمینهای مختلف ماه  فاصله -23شکل
 113                ترین فاصلۀ ماه از زمین دورترین و نزدیک -24شکل

 

  



 ی مقدمهها فهرست جدول
 

 26      آثار هیئت دورۀ اسالمی سیاهۀ مشهورترین -1دولج
 28      آثار هیئت دورۀ اسالمیاز مقایسۀ مطالب برخی  -2جدول
 11    ها جدول عُرضی برای نشان دادن آراء مختلف در بارۀ تعداد فلک -3جدول
 11-19           منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالکهای کتاب  فهرست باب -4جدول
 61-61        تئودوسیوس اُکراقلیدس و  اصولخرقی با  منتهی اإلدراکهای هندسی  مقایسۀ تعریف -1جدول
 62   تئودوسیوس اُکر خرقی در بارۀ کره با منتهی اإلدراکهندسی  قضایایمقایسۀ  -6جدول
 69        مقدار حرکت روزانۀ خورشید -1جدول
 11        بیشترین مقدار تعدیل خورشید -8جدول
 14        مقدار حرکت روزانۀ ماه -9جدول
 14       بیشینۀ مقدار تعدیل اول و خاصۀ ماه -11جدول
 16      روزانۀ زهره و سیارات علویمقدار حرکت  -11جدول
 11        مقدار عرض اول سیارات -12جدول
 18      مقدار عرض دوم برای سیارات زهره و عطارد -13جدول
 83-84        زیج سنجریخرقی و  منتهی اإلدراکمقایسۀ مختصات طولی ستارگان ثابت میان  -14جدول
 93-94          التحفهو  التذکره، منتهی اإلدراکهای بخش جغرافیا در  فهرست باب -11جدول
 91        ها مختصات آغاز و میانۀ اقلیم -16جدول
 114   قطر سیارات نسبت به قطر خورشید اگر مقدار آن واحد در نظر گرفته شود -11جدول
 116   کمترین فاصلۀ اجرام آسمانی از زمین به ازای آنکه شعاع زمین واحد باشد -18جدول
 111     قطر اجرام آسمانی به ازای آنکه قطر زمین واحد باشد -19جدول
 118     آسمانی به ازای آنکه جرم زمین واحد باشدجرم اجرام  -21جدول
 119  باشدمشخصی کمترین فاصلۀ اجرام آسمانی از زمین به ازای آنکه شعاع زمین برابر با مقدار  -21جدول
 119    قطر اجرام آسمانی به ازای آنکه قطر زمین برابر با مقدار مشخصی باشد -22جدول
 111   با مقدار مشخصی باشدجرم اجرام آسمانی به ازای آنکه جرم زمین برابر  -23جدول
 111       فاصلۀ اجرام از زمین بر حسب میل -24جدول

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 بخش اول

 مقدمه

 

 

 

 

 

 
  



 اختصارات مقدمه و منابع:

نامۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی استفاده شده است، یعنی  در ارجاعات داخل متن از شیوه

ارجاع به منابع، درون متن و به این ترتیب است )نام مؤلف، صفحۀ استفاده شده( و اگر اثری بیش 
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 2  عبدالجبار خرقی

 
 حال شرح .1-1

قی رَابو محمد عبدالجبار بن عبدالجبار بن محمد بن ثابت بن احمد الثابتی الخَعبدالجبار خرقی که نام کامل او 
، 2، جاألنساب: سمعانی،  نکـاست )در بارۀ خرق  ای در سه فرسخی مرو، قریهخَرَق، قریۀ  بهاو  نسبتاست و 

« های اطراف آن شهر مرو و آبادی»، که در بخش 424: لسترنج، ص نکـ؛ نیز 424، ص2؛ یاقوت حموی، ج943ص
تولد او در سال آورده اما در بارۀ آن توضیح بیشتری نداده است(. « هرَخَ»و « قرَخَ»نام آن را به صورت 

شهور در هیئت به او منسوب است م گزارش شده است و دو اثر م4440ق/449م و مرگش در سال 4804ق/444
های کهنی که در بارۀ  آید و در گزارش این آثار برمی های موجود ا از صفحۀ نخست نسخهکه این انتساب تنه

یک او را با  حققان معاصر و برخی فهرست نویسانبیشتر مای نشده است.  اشاره آنهازندگی خرقی موجود است به 
بدالجبار خرقی، اشتباه تر ع معاصر مسن ،دیگر به نام ابوبکر محمد بن احمد بن الحسین ابی بشر الخرقی خرقی
 اند )نکـ : ادامه(. گرفته

زیج  در بارۀو در تحقیق خود نام برده  خرقینخستین کسی است که از  4نالینو ،در میان محققان معاصر
و دریاها معرفی را، که خرقی در آن به  فی تقاسیم األفالک اکمنتهی اإلدرباب دوم از مقالۀ دوم کتاب  ،بتانی

و در خود کتاب . او در مقدمۀ (444-444پرداخته، به التینی ترجمه کرده است )صصآوردن مختصات آنها 
 ( وLXVI-LXVIIصص نالینو، )و آثار او آورده است خرقی  مختصری در بارۀ ،مسلمانبرخی دانشمندان معرفی 

ای از  اشاره به جملهبه عنوان یکی از آثار خرقی در بارۀ نام او شک کرده و با  ...منتهی اإلدراکبا برشمردن 
ذکرها ابو محمد عبدالجبار المعروف فی کتابه »م( با این مضمون 4298ق/424)د. ح. بوني  شمس المعارف

را برای خرقی ذکر کرده و سپس با نام ابومحمد عبدالجبار  ،(94صبونی، )« المسمی بالبصرة فی الکواکب الثابتة...
 2زوتر .دانسته استق 499 رانام دوم را نیز آورده است. وی سال مرگ خرقی ( ادامه:  نکـ)اشاره به حاجی خلیفه 

( نام ابوبکر محمد بن احمد بن ابی بشر را نام صحیح خرقی دانسته و سال 444)ص 9دانان... ریاضیدر کتاب 
 عبدالجبارابو محمد های آثار خرقی نام او به صورت  که در نسخه آورده است و ق ذکر کرده499مرگ او را نیز 

آمده نام  ی آثار خرقیها با توجه به نامی که در صفحۀ آغازین نسخه 4بروکلمان بن عبدالجبار الخرقی آمده است.
ون ذکر منبعی به این اما در بارۀ سال مرگ وی اظهار نظری نکرده و تنها بد صحیح دانستهعبدالجبار را برای او 

 4(. ویدمان049، ص4ج 4؛ ضمیمه،424، ص4م زنده بوده است )ج4492ق/424نکته اشاره کرده که خرقی در 
و  منتشر کرده هر دو نام را به طور کامل آورده (4843ص، 4ج) 0دایرةالمعارف اسالمکه در  4«الخرقی»در مقالۀ 

اشاره آورده بیهقی در بارۀ خرقی که  ین به شرح حالهمچنیو ق را سال مرگ خرقی دانسته است. ا499سال 
                                                 

1
. Nallino 

2
. Suter 

3
. Die Mathematiker… 

4
. Brockelmann 

5
. Supplement 

6
. Wiedemann 

7
. AL-Kh  

8
. Encyclopedia of Islam 
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( نیز تکرار کرده 423-420)صص 4،«آثار... ای بر همقدم» عبارات را در مقالۀهمین  : ادامه(. او نکـکرده است )
خرقی را آورده و سال محققان پیشین تنها نام ابوبکر  های ( با تکیه بر گفته284-284، صص2)ج 2سارتن است.
( و 494)ص 4دایرةالمعارف ایرانیکادر  4«ین خرقیدبهاءال»در مقالۀ  9سال مرگ او دانسته است. پینگریق را 499

 3«شناسی مسلمانان کیهان»و مقالۀ ( 424)ص 0ننامۀ منجما دایرةالمعارف زندگیدر  4«خرقی»در مقالۀ  4النگرمن
؛ 248، ص4ج: زرکلی، آثار هم تکرار شده استاین اشتباه در این اند ) نیز همین اشتباه را تکرار کرده( 434)ص

العزاوی، ؛ 244-244، 443کراچکوفسکی، صص؛ 24پانوشت  ،99ص، 4ج 44،فی علم الهیئة التذکرة 48رجب،
که در  44«الخرقی»مقالۀ  ( و در408)ص 49دانان... ریاضیدر کتاب  42(. در این میان روزنفلد444-444صص

اما به منبع  ال مرگ خرقی را درست ذکر کردهنام و س نوشته، (494-494)صص 44دایرةالمعارف تاریخ علم...
 (.290، ص0؛ قس: همو، ج08، ص4: کحاله، ج نکـخود در این باره اشاره نکرده است )نیز 

گزارش حاجی باید رسد که منبع اشتباه همۀ ایشان به احتمال بسیار  با بررسی منابع این محققان به نظر می
هم  کشف الظنونحاجی خلیفه در  اند. کردهباشد که همۀ ایشان از آنها استفاده در بارۀ خرقی خلیفه و بغدادی 

او ( را به ابوبکر خرقی نسبت داده است. 408، ص2)ج التبصرة( و هم کتاب 448، ص4)ج منتهی اإلدراککتاب 
را از شهرهای مرو  و آنده آورخِرَق تلفظ آن را نام خَرَق نیز به خطا رفته و  ضبطدر  التبصرةکتاب ذکر نام در 

اما دو اثر نجومی  آوردههدیةالعارفین است. بغدادی نیز اگر چه شرح حال مختصری از هر دو خرقی را در دانسته 
 را به ابوبکر خرقی نسبت داده است. او در بارۀ عبدالجبار خرقی چنین نوشته است: مذکور

نزد ابوبکر  ،ابو محمد الشاشی الخرقی الشافعی خرقی، عبدالجبار بن عبدالجبار بن محمد بن ثابت،»
از آثار  فضائل االوقاتو  تاریخ مرودرگذشت.  449متولد شد و در  443السمعانی علم آموخت. در سال 

 (433، ص4جبغدادی، ) «اوست
 چنین است: و عبارات او در بارۀ ابوبکر خرقی

خرقی، محمد بن احمد بن بشر المروزی، شمس الدین ابوبکر المعروف بالخرقی، امام حنفیان در نیشابور. »
 منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالکو  تبصرة فی الهیئةالدرگذشت.  499متولد شد و در سال  443در سال 

 (00، ص2)بغدادی، ج «از آثار اوست

                                                 
1
. Einleitung zu Werken… 

2
. Sarton 

3
. Pingree 

4
. Bahāʾ al-Dīn Karaqī 

5
. Encyclopedia Iranica 

6
. Langermann 

7
. Kharaqī 

8
. The Biographical Encyclopedia of Astronomers 

9
. Arabic Cosmology 

10
. Ragep 

11
. Memoir on Astronomy 

12
. Rosenfeld 

13
. Mathematicians… 

14
. AL-Kharaqī 

15
. Encyclopedia of the History of Science… 
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)د. سمعانی است که  هایی گزارش ،این دو نفر را از یکدیگر متمایز کرد توان تنها منبعی که با استناد به آن می
. این گزارش از آن رو بسیار آورده استاز هر دوی آنها خود  عجم الکبیرالتحبیر فی المُدر کتاب  م(4444ق/442

عبدالجبار خرقی رسد سمعانی این هر دو خرقی را درک کرده است. او در بارۀ  قابل اعتماد است که به نظر می
 گوید: چنین می

 ابو محمد عبدالجبار بن عبدالجبار بن محمد بن ثابت بن احمد الثابتی الخرقی از اهالی مرو است.»
، و ]اصول[ دین را نزد شیخ ابراهیم بوداو مالزم ]او[ فقیه فاضلی از شهر خرق بود. نزد پدرم فقه آموخت و 

مشغول شد و در آن مقامی  [؟گیری مساحت ]اندازه مقدرات بن احمد المروروذی خواند، سپس به حساب و
. پوشید جامۀ پاکیزه میخواند و  فلسفه و جز آن روی آورد. نیکو نماز می از ،نیکو یافت و به علوم مهجور

برای مرو  4مدتی به حدیث مشغول بود و ]احادیث[ بسیاری از او شنیده شده است. و تاریخی غیر مسند
در آن شرح حال پیشوایان و محدثین و دانشمندان را ذکر کرده است. ... قبل از آنکه به گرد آورده است که 
 28م، 4804ت او 48] 444ربیع االول سال  20حدیث فراگرفتم. و تولد او در اندکی مسافرت بروم از او 

د در که یکشنبه بو [ش494آبان  44م؛ 4440نوامبر  2] 449بود و در صبح عید فطر سال [ ش449مرداد 
 (422-424، صص4)ج« العامری به خاک سپرده شد محلۀدر  اش مرو درگذشت و در خانه

 گزارش او در بارۀ ابوبکر خرقی چنین است:و 
و مرو، فقیه  قُراءخرق، از  قریۀابوری از اهالی د بن الحسین ابی بشر الخرقی النیشابوبکر محمد بن احم»

فاضل ]بود[. ]او[ به نیشابور رفت و مدتی در آنجا ساکن بود و فقه و اصول آموخت و به ]دانستن[ متکلمی 
کرد. در نیشابور از  مختلف موعظه می خود ساکن شد و در قُراء مشهور شد. به مرو بازگشت و در قریۀکالم 

ی و ابوالعباس فضل بن ]استادانی مانند[ ابوبکر احمد بن علی شیرازی، ابوالحسن علی بن احمد المدین
ق بوده و در شهر خودش، 448عبدالواحد بن عبدالصمد التاجر و دیگران درس آموخت. ... و والدت او بعد از 

 (42-44، صص2)ج« شت و من در این وقت در بصره بودمق درگذ499القعده سال  در شوال یا ذی
یاد کرده و همین عبارات را در احوال او  نیز در ذکر خرق و علمای آن از ابوبکر خرقی األنسابسمعانی در 
 طبقات الشافعیین( و ابوالفداء در 43، ص4)ج الکبری ةطبقات الشافعی(. سبکی در 943، ص2آورده است )ج

 معجم البلداناند. یاقوت نیز در  تکرار کردهبکر خرقی برای ابو( نیز با استناد به سمعانی همین گزارش را 484)ص
(. در بارۀ عبدالجبار 424، ص2عبارات سمعانی را تکرار کرده است )ج ،و در ذکر خرق و برخی دانشمندان آن

(، 449، ص4)ج طبقات الشافعیة الکبریدیگر شرح حال نویسان پس از سمعانی، مانند سُبکی در خرقی نیز 
الوافی ( و صفدی در 444-444) نطبقات الشافعیی(، ابوالفداء در 992-994، ص4)ج طبقات الشافعیةاسنوی در 

)نیز در این باره  رسد منبع همۀ اینها سمعانی باشد اند و به نظر می آورده ( عباراتی مشابه93، ص40)ج بالوفیات
 . (493-494: حائری، صص نکـ

م( 4448ق/444یکی دیگر از معاصران عبدالجبار خرقی که شرح حالی از او نقل کرده ظهیرالدین بیهقی )د. 
( در بیان شرح حال عبدالجبار خرقی با عبارات سمعانی 444-449)صص تتمۀ صوان الحکمةعبارات او در  .است

                                                 
منظور از آن گرد آوردن تاریخ و مخصوصاً تاریخ شهرها است که شامل شرح حال دانشمندان و محدثین »در توضیح این واژه گفته است که  التحبیر. مصحح 4

نیامده اند  هایی که شرح حال خرقی را ذکر کرده است و در دیگر کتاب التحبیراین عبارت تنها در «. آن عصر باشد بی آنکه به سندی در بارۀ آنها اشاره شود
 (.223، پانوشت 424، ص4است )نکـ : ناجی سالم، ج
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ای در آن موجود  شود اما نکته و در آن جزئیاتی مانند آنچه در گزارش سمعانی است، دیده نمیمتفاوت است 
 گوید: . او چنین میشود میتر  روشناز ابوبکر خرقی  تمایز عبدالجبار خرقیاست که با تکیه بر آن 

 فیلسوف بهاءالدین ابومحمد الخرقی»
او را با خود به عادل خوارزمشاه عالِمِ از دانشمندان مرو بود و آثاری در علم هیئت و علوم عقلی دارد. ملک 

های  ، همچنین آثاری در تاریخ دارد. ]او[ اخالق نیکو داشت و از نکتهرا به کار گیرداو  خوارزم برد تا
نامند و این از آن  ارزشمند او که به شاگردانش نوشته دیدم که گفته است: ریاضیات را تعالیم چهارگانه می

روست که موضوع آن کمیت است و آن یا متصل است یا منفصل، و ]کمیت[ متصل یا متحرک است یا غیر 
نسبت تألیفی دارد  است و ]کمیت[ منفصل یا متحرک، و متحرک ]علم[ هیئت و غیر متحرک ]علم[ هندسه

 و آن ]علم[ موسیقی است یا ندارد و آن ]علم[ اعداد است.
است و معقوالت است و جمال نفس، هندسه و هیئت و عدد و موسیقی  ادراکو گفته است: کمال نفس، 

شود هندسه نیز نفس  دهد، همان طور که صیقل دادن تیغ موجب لذت حیوانی می هندسه نفس را جال می
 4«شود دهد و موجب لذت روحانی می را صیقل می

م( 4444-4424ق/444-424:  کـخوارزمشاهی که بیهقی از او یاد کرده به احتمال بسیار خوارزمشاه اتسز )ح
:  نکـم، پس از شکست سلطان سنجر از قراختائیان و رفتن او به بلخ )4444ق/494است که در ربیع االول سال 

رو و نیشابور را تصرف کرد و بسیاری را در آنجا کشت و برخی (، م44-48؛ همدانی، صص43نیشابوری، ص
همین عبدالجبار خرقی است با خود بسیار  احتمالبه دانشمندان آن دیار و از آن جمله ابو محمد الخرقی را که 

 درخرقی  عبدالجبارگفت که  توان این گزارش می استناد بهبا  .(00-04، صص44)ابن اثیر، ج به خوارزم برد
 ق زنده بوده حال آنکه ابوبکر خرقی سه سال پیش از این واقعه از دنیا رفته بوده است.494

توان  با ذکر دو دلیل می قی را از ابوبکر خرقی متمایز کرد وتوان عبدالجبار خر میها  با تکیه بر این گزارش
یار از آنِ عبدالجبار خرقی هستند، اند به احتمال بس که آثار نجومی که به ابوبکر خرقی نسبت داده شدهادعا کرد 

اند،  هفتم هجری نوشته شده های ششم و های موجود آنها در سده بیشتر نسخهیکی آنکه کاتبان آثار خرقی، که 
اند که  دیگر آن که شرح حال نویسان نوشته (،4-4:  نکـاند ) به انتساب این آثار به عبدالجبار خرقی گواهی داده

شرح  بر پایۀخرقی در حالی که ابوبکر م عقلی پرداخته و در آن کار مرتبتی یافته است عبدالجبار خرقی به علو
پس از اتمام تحصیل به خرق رفته و در آنجا و  ه به علوم عقلی نپرداخته وهیچ گا حالی که از او در دست است

ند از آنِ کسی باشد که توا توان گفت چنین آثار نجومی نمی . از این رو میکرده است در دیگر شهرها موعظه می
در این حوزه تحصیل نکرده است و باید بپذیریم که این دو رسالۀ نجومی که یکی از آنها موضوع تحقیق این 

 .هستندرساله است از آثار عبدالجبار خرقی 
  

                                                 
از آثار خرقی است  منتهی اإلدراک( این مطلب را که Einige Biographien nach al Baihaqî« )ها از ]کتاب[ بیهقی نامه برخی زندگی». ویدمان در مقالۀ 4

 (.444-444با ارجاع با نالینو به این متن افزوده است )صص
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 آثار .1-2

در تاریخ مرو گرد  یاند که او کتاب گفته ،اند آوردهخرقی را  شرح حالبا اقتباس از او سمعانی و دیگر کسانی که 
بدون نام بردن از )قس: بیهقی، همانجا، که  که در آن شرح حال دانشمندان و محدثان مرو آمده است آورده بوده

از این کتاب نام برده « تواریخ مرو»(. حاجی خلیفه در ذکر کند که خرقی آثاری در تاریخ دارد اثری تنها اشاره می
اما  ( آورده است،433، ص4لجبار خرقی )جن را در زمرۀ آثار عبدا( و بغدادی آ444، ص2ج، الظنونکشف )

باشند، اطالعی از این کتاب در دست نیست و مورخین و تذکره نویسان بعدی نیز، اگر هم از آن استفاده کرده 
 .اند ای به آن نکرده اشاره

، 4را به عبدالجبار بن محمد البیهقی نسبت داده است )ج فضائل االوقاتحاجی خلیفه کتابی با عنوان 
( 08، ص4: کحاله، ج نکـ؛ نیز 433، ص4( و بغدادی آن را در زمرۀ آثار عبدالجبار خرقی آورده است )ج444ص

و  الرسالة الشاملةهای  دو اثر با نام( 4843)ص« الخرقی»مقالۀ ویدمان در که از آن هم اطالعی در دست نیست. 
منبعی در بارۀ این  اما، اند شدهکه این هر دو اثر مفقود است و گفته  به خرقی نسبت دادهرا  المغربیة الرسالة

؛ 284-284، صص2؛ سارتن، ج423، ص«آثار... ای بر همقدم»: همو  نکـ)همچنین  است ذکر نکردهانتساب 
؛ نیز پایۀ همان منبع نخست استنام این آثار آمده و به احتمال بسیار همه بر که  494، ص«الخرقی»روزنفلد، 

 (.449، صدانان... ریاضیقس: روزنفلد، 
کند که در حال نوشتن کتابی در منطق بوده  اشاره میپ( 4)برگ  التبصرةهمچنین خرقی خود در مقدمۀ 

 اثر نیز تا امروز به دست نیامده است. البته ایناست که 
های کهنِ موجود از شرح حال او  در گزارشکه خرقی دو کتاب در هیئت است عبدالجبار مشهورترین آثار اما 

گوید خرقی آثاری در علم هیئت  که می 444-449اشارۀ مشخصی به این آثار نشده است )نکـ : بیهقی، صص
و دومی  است منتهی اإلدراک فی تقاسیم األفالکمفصل با عنوان  کتاب از این دو، کتابینخستین  داشته است(.

 است. التبصرة فی علم الهیئةکتابی با عنوان  ،ای از کتاب نخستین است که به تصریح مؤلف خالصه
اند. در مقالۀ نخست  توان گفت که احتماالً این هر دو کتاب در یک زمان نوشته شده بر پایۀ برخی شواهد می

اسکندری محاسبه  4444موضع اوج خورشید، محل قطب شمال و اوج سیارات در سال  منتهی اإلدراکاز 
این ارقام . بوده است (یزدگردی 484آبان  29) ق424ذی القعده  28برابر اند که نخستین روز از این سال  شده
در ذکر  منتهی اإلدراکاو در باب هشتم از مقالۀ سوم همچنین اند.  نیز برای همین سال ذکر شده التبصرةدر 

و »یزدگردی یاد کرده و در ادامه آورده است:  434برابر با سال  ق424های مشتری و زحل، از قران آنها در  قران
در بارۀ به دست آوردن این »با عنوان  همین مقالهدر باب هفتم از و « بریم این قرانی است که ما در آن به سر می

که در  وردهآ هایی مثال ،ختلف به یکدیگر اختصاص داردهای م که به تبدیل تاریخ، «ها، هریکی از یکی دیگر تاریخ
توان گفت که این کتاب پس  ، پس با توجه به مورد نخست مییزدگردی یاد شده است 484و ق 424از سال آنها 

های یاد شده، همان سال نگارش کتاب  توان حدس زد که سال ق نوشته شده و با اشاره به شاهد دوم می424از 
الدین  شمسی آمده که طبق آن خرقی کتاب را برای ا نامه متن تقدیم التبصرةعالوه بر این در ابتدای  .هستند

پدر از نصیرالدین، ( 244( و بنداری )ص284-433خواندمیر )صص. نوشته استابوالحسین علی بن نصیرالدین 
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نیشابوری، قس: ؛ 244-249: اقبال، صص نکـ) اند ردهیاد کدر زمرۀ وزیران سلطان سنجر سلجوقی  ،الدین شمس
در  گوید که نصیرالدین یبنداری م 4.اند( که در میان وزرای سنجر از نصیرالدین نام نبرده 48همدانی، ص ؛43ص

-244اقبال، صص:  نکـ)نیز  به وزارت منصوب شده استالدین کاشی  م، پس از مرگ معین4424ق/424سال 
علمانه که  طالبِ خشیتو جبن »پس از رسیدن به منصب وزارت به سبب کند که او  خواند میر نقل می. (240

به نیز کرد و او این کار را  2سلطان او را متولی اشراف ممالک کناره گرفت واز وزارت « در طبیعتش مرکوز بود
ق آورده 424(، بنداری انصراف نصیرالدین از وزارت را در سال 433الدین، پسر خود، سپرد )خواندمیر، ص شمس

قدری مختصرتر به این روایت  الکبری ةطبقات الشافعیسبکی نیز در . (249: اقبال، ص نکـ؛ نیز 244است )ص
مسؤولیت از وزارت عزل شد و پس از مدتی گوید که نصیرالدین  میبی آنکه از زمانی یاد کند و اشاره کرده است 

« آثار... ای بر همقدم»: ویدمان،  نکـ؛ نیز 234-239، صص4)جاستیفا و سپس اشراف را بر عهده داشته است 
گزارش مشروحی در بارۀ نزاع میان نصیرالدین و ( همچنین 282-288)صص(. خواندمیر 449-494صص
 زددار به آنها  این پدر و پسر پس از این ماجرا به سبب اتهامی که خزانه .است نقل کردهدار سلطان سنجر  خزانه

دهد  با عبارتی که نشان می( 234ص، 4ج)(. سبکی 289)خواندمیر، ص ندرفتو در زندان از دنیا  ندافتادبه زندان 
)در  م آورده است4494ق/498را  اوال مرگ س، نظر قطعی ندارد دیندر بارۀ مرگ طبیعی یا کشته شدن نصیرال

کدیگر و ها و مقایسۀ آنها با ی با توجه به این گزارش 9.(983، ص44-44، صص4عوفی، ج:  نکـاین باره همچنین 
به او تقدیم شده مشخص نیست، تنها  التبصرةیرالدین و پسرش که کتاب دستگیری نص از آنجا که زمان دقیق

های مندرج در هر  ق نوشته شده است و با توجه به تاریخ498حتماً پیش از توان نتیجه گرفت که این کتاب  می
کمی نسبت به  فاصلۀرا همزمان یا با کتاب توان حدس زد که به احتمال بسیار خرقی هر دو  دو کتاب می

 سال داشته نوشته است. 48تا  48و در زمانی که  م4499-4492/ق424-424های  یکدیگر در سال
 .در بخشی دیگر به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد ،موضوع این رساله است منتهی اإلدراکاز آنجا که 

در دو بخش تنظیم شده که بخش نخستین آن به ترکیب افالک باید اضافه کرد که این کتاب  التبصرةدر بارۀ  اما
و در بخش دوم به هیئت زمین و چگونگی تقسیم آن به مسکون  اختصاص داردو وضعیت آنها نسبت به یکدیگر 

باب  44باب و بخش دوم به  22و غیر مسکون و مطالب وابسته به آن پرداخته شده است. بخش نخست به 
شود که از آن جمله  دیده می التبصرةو  دراکمنتهی اإلها میان  ایی در تنظیم بخشه تفاوتشوند.  تقسیم می

، قرار دادن التبصرةو خالصه کردن آن به حد تعاریف در یک فصل از مقالۀ دوم « تاریخ»توان به حذف مقالۀ  می
های پایانی مقالۀ  این فصل جزء فصل دراکمنتهی اإلدر حال آنکه ) ،کتابدر بخش نخست « منازل قمر»فصل 

                                                 
در ذکر وزرای سلطان  جامع التواریخ(، با این حال در 433نقل کرده است )ص جامع التواریخآورده است که این روایت را از  دستورالوزراء. خواندمیر در 4

 سنجر نام نصیرالدین نیامده است..
(، این دیوان مکمل دیوان 94خرج بوده است )اقبال، صدر دورۀ سلجوقی به معنای ادارۀ اموال دیوانی و ضبط محاسبات و جمع دخل و « دیوان اشراف. »2

 (.20داری( در آن زمان به حساب آورد )اقبال، ص توان آن را وزارت مالیه )یا خزانه بوده که می« دیوان استیفا»دیگری به نام 
ق ذکر شده و 489و در آن سال مرگ نصیرالدین  ای از سبکی که در اختیار ویدمان و اقبال بوده است در این قسمت مشکل داشته رسد نسخه . به نظر می9

ق به عنوان 498اند؛ اما در نسخۀ چاپ شدۀ سبکی که هم اکنون در دست است سال  ایشان از این رو در این باره بحث کرده و اطالع سبکی را اشتباه دانسته
 مورد استفادۀ ایشان بوده است. توان گفت احتماالً اشتباه از نسخۀ سال مرگ نصیرالدین آمده است و به همین سبب می
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ند و جز آن روجود دا دراکمنتهی اإلهایی که در  و حذف برخی جدول «ابعاد و اجرام»حذف فصل  (است« تاریخ»
 (2-2:  نکـهیئت دارد ) نیز ترتیبی چون دیگر آثار التبصرةو  نکرده استمفاهیم کلی کتاب تغییراشاره کرد. اما 

نشانۀ توجه بسیار به آن توان آن را  میکه دارد های بسیاری  نسخه دراکمنتهی اإلدر مقایسه با التبصرة 
هایی نیز نوشته شده است که از آنها  شرح التبصرةبر . باشداین امر  دلیل بودن آن مختصرشاید  که ستناد

، دانان... ریاضی)زوتر، نوشته شده ق 499در که  )میرک بخاری( محمد بن مبارکشاه بخاری توان به شرح می
شرح احمد بن عثمان جوزجانی )د.  و (44، ص4ج 2،های عربی نگارش 4،؛ سزگین433، ص9؛ سارتن، ج444ص

وجود از های م ای از نسخه ؛ برای سیاهه488، ص9؛ سارتن، ج444)زوتر، همان، صاشاره کرد م( 4202ق/444
 (.444؛ العزاوی، ص249، ص2اللهی، ج : روح نکـ؛ نیز 408، صدانان... ریاضیروزنفلد، این اثر نکـ : 

 
 هیئتارجاع به خرقی و آثار او در آثار بعدیِ  .1-3

نزد نویسندگان هیئت پس از او  فی تقاسیم األفالک منتهی اإلدراکبرای این ادعا که آثار خرقی و به ویژه 
های  های موجود این کتاب در سده نسخهاز بسیاری یکی آنکه  توان ذکر کرد. شناخته شده بوده است دو دلیل می

آشنایی جامعۀ علمی آن ای بر  توان نشانه مطلب را میاین  و( 4-4اند )نکـ :  ششم و هفتم هجری نوشته شده
آثار تر آن است که در بیشتر  اما دلیل دوم و مهم. ستناداثر و تقاضا برای تکثیر و استنساخ آن عصر با این 

شود از خرقی و  به ویژه نزد کسانی که از آنها به عنوان اعضای مکتب مراغه یاد می وسدۀ هفتم در هیئت مشهور 
آن  ۀو مطالع زماندر آن  منتهی اإلدراکدر دست بودن توان نشانۀ  مینیز این را  کتابش یاد شده است که

یل این ادعا )برای دالست نادنخستین کتاب جامع در هیئت را خرقی  منتهی اإلدراکتوان  مینین چهم. دانست
که تا کنون به دست ما رسیده است، از این رو مشابهت ترتیب فصول آثار هیئت بعدی و همچنین ( 2-2نکـ : 

توان ابداع خرقی دانست،  شود، به ویژه در بارۀ مقدمات علم هیئت که آن را می مواردی که در هر فصل ذکر می
مشهود است. البته باید به این نکته اشاره  اند شده های بعدی نوشته در آثار هیئت بزرگ و کوچکی که در سده

سبب شده است که از اواخر قرن هفتم هجری آثار هیئت او و  الدین طوسینصیر مرجعیت علمیاحتماالً کرد که 
، التذکرة...بیشتر از آثار دیگر هیئت مورد توجه دانشمندان قرار گیرد )نکـ : رجب،  التذکرة فی علم الهیئةبه ویژه 

توان ادعا کرد که طوسی نیز در نگارش آثار  میشواهدی وجود دارد که بر اساس آنها ( اما 40-44صص ،4ج
خرقی  آثاررجاعات به نام یا عنوان برخی از اکوتاه در این بخش . خرقی بوده استهیئت هیئت خود متأثر از آثار 

همچنین باید به این نکته نیز اشاره  .گیریم های هیئت سدۀ هفتم هجری پی می کتاب را در برخی از مشهورترین
توان در بارۀ شباهت  آید نمی بب شباهت بسیار ساختار و همچنین مطالبی که در آثار هیئت میکنیم که به س

از خرقی مستقیماً کرد از این رو در اینجا به مطالبی اشاره خواهد شد که در آنها  دقیقیمتن این آثار اظهار نظر 
 شده باشد.یا آثار او نام برده 

ثر از آثار خرقی تأممأخوذ یا  التذکرةدر طوسی نصیرالدین برخی محققان برآنند که برخی از عبارات اگر چه 

                                                 
1
. Sezgin 

2
. Geschichte des Arabischen… 
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حل ( و حل مشکالت آن )44)ص معینیهدر طوسی اما  (444، ص2است )برای نمونه نکـ : رجب، همان، ج
های متعدد  ای در بارۀ فلک مسألهذکر در  «صاحب منتهی اإلدراک»با عنوان خرقی  ( از44، صمشکالت معینیه

 (.2-9-9است )نکـ :  یاد کردهسیارات رضی تدویر برای توجیه حرکات عَ
و در هر دو  یاد کرده« صاحب التبصرة»از خرقی با عنوان  کتاب الهیئةدر دو موضع از نیز  رضیمؤیدالدین عُ

. در فصل چهارم به آنها خواهیم پرداختکه پس از این  (34و  04)صص بر تعاریف او اشکال کرده استموضع 
بدون آنکه به نام از خرقی ر( 44ر و 48های  )برگ مظفری تاختیارادر الدین شیرازی نیز در مواضعی مشابه  قطب

برد اما با عبارت  دو اثر دیگر خود در این مباحث از خرقی نام نمیاو در اثری از او اشاره کند نام برده است. 
مشابهت موارد و محل ذکر آنها  شود نقل قول است؛ لبی که عنوان میدهد که مطا ان مینش« کسی گفته است»

الدین شیرازی،  خرقی است )برای نمونه نکـ : قطبدر این مواضع نیز دهد که به احتمال بسیار منظور او  نشان می
آن توان دریافت  از چنین مواردی میآنچه  پ(.48-ر48  های ، برگالتحفة الشاهیةر؛ همو، 43، برگ نهایة اإلدراک

اند و به  شنا بودهآاین دو با آثار خرقی دهد که  و بحث در بارۀ آنها به خوبی نشان میها  است که این نقل قول
 اند. را مطالعه کرده هااحتمال بسیار آن

 
 خرقیتحقیقات معاصر در بارۀ  .1-4

اند آمد و در این قسمت تنها  که در بارۀ او نوشته شدهای  نامه نامۀ خرقی بسیاری از آثار زندگی در بررسی زندگی
اند. نخستین نمونه از این  هایی از متن آثار خرقی را منتشر کرده به معرفی کارهایی خواهیم پرداخت که بخش

است. او این ترجمه را  دریاها در بارۀ منتهی اإلدراکباب دوم از مقالۀ دوم کتاب  ازنالینو تحقیقات ترجمۀ التینی 
را که ی یمقدارها ،او عالوه بر این ترجمه (.444-444صصکرده است ) منتشر زیج بتانی ۀرابدر در تحقیق خود 

ای  در مقاله 4فرانپس از نالینو، (. 443-444صصبتانی در این باره مقایسه کرده است )با مقدارهای  خرقی آورده
منتهی هایی از باب پنجمِ مقالۀ دوم  بخشدر برخی آثار دورۀ اسالمی « قبة األرض»در بررسی موضع خط استوا و 

نیز در  ویدمان. (28-44، 4-4به فرانسوی ترجمه کرده و منتشر کرده است )نکـ : صصرا در این باره  اإلدراک
به  ار التبصرةمقدمۀ و  دراکمنتهی اإل( مقدمۀ 449-498صص« )...آثار ای بر همقدم» ۀدر مقال م4348سال 

، نالینو اند ۀ واحدی استفاده نکردههر یک از این محققان در انجام پژوهش خود از نسخآلمانی ترجمه کرده است. 
 2433کتابخانۀ پاالتینی فلورانس به عنوان منبع استفاده کرده است، فران نسخۀ شمارۀ  448از نسخۀ شمارۀ 

های موجود از دو اثر خرقی در کتابخانۀ برلین استفاده  س را در اختیار داشته و ویدمان از نسخهکتابخانۀ پاری
 (.4-4ها نکـ :  کرده است )برای توضیحات بیشتر در بارۀ نسخه
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