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تتفسیریسینادرسنّشناسیابنتبیینحرکت

طوسیحلّمشکالتاإلشاراتِ

 ، بخاری الدین سّید برهانشیرازی، الدین  های قطب بررسی نگارش
 جرجانیسّید شریف میرو تستری بدرالدین 

  1(تعلیقات ومتن  صحیحت ،مهمقّد )
 محمدجواد اسماعیلی

 چکیده
 اواخر به مربوط ژرف و موجز های نگارشاز  والتنبیهات اإلشارات کتاب
 اإلشاراتِ شرح فی اإلنارات نشر از بعد. سیناست ابن زندگی دوران

 کانون والتنبیهات اإلشارات کتاب هجری، ششم قرن در رازی فخرالدین
 و گوناگون ادبیات آن پرتو در و گرفت قرار بعدی اندیشمندان توجه

 از یکی. آمد پدید تلخیص و شرح تا گرفته تعلیقه و حاشیه از ای گسترده
 پایۀ بر. است طوسی الدین نصیر اإلشارت مشکالت حلّ ها، نگارش این

 آموزش سنّت در رسد می نظر به اثر دو این از موجود های نسخه سنجش
 تدریس مبنای طوسی تفسیر پایۀ بر همواره إشارات متن ایران، در فلسفه

 به طوسی روزگار از فلسفه استادان که صورت بدین. است گرفته می قرار
 اند آورده می شمار به سینا ابن آراء از تفسیر ترین شایسته را طوسی شرح بعد،

 در شناسی حرکت. اند کرده می تدریس فلسفه فراگیرندگان به را متن همان و
 مانند مختصر چه و الشفاء مانند مفصل چه سینا ابن گوناگون آثار
 بحث حاضر نوشتار در تا شد سبب آنچه امّا. است شده مطرح احلکمةونعي

 کتاب از( هشتم فصل -ششم فصل) دوم نمط در سینا ابن شناسی حرکت
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 که بود این گیرد قرار تفصیلی بررسی مورد طوسی اإلشارات مشکالت حلّ
 تفسیری سنّت دارای والتنبیهات اإلشارات کتاب سینا ابن آثار میان در اواّلً

 الدین برهان سیّد شیرازی، الدین قطب فلسفی تأمالت ثانیاً و است ای گسترده
 مشکالت حلّ بر جرجانی شریف سید میر و تستری بدرالدین بخاری،

 نشده منتشر و نگرفته قرار توجه مورد تاکنون بحث این به ناظر اإلشارات
 یادشده ضوعوم در جدید های پژوهش ارزیابی ضمن نوشتار این در. است

 تفسیری سنّت پرتو در اإلشارت کتاب اهمیّت تا است بوده آن بر کوشش
.  شود داده نشان آن،


واژگان ، اإلشارات والتنبیهات سینا، ابنمیل،  ۀشناسی، نظری حرکتکلیدی:
 . مشکالت اإلشارات حلّ

 

درآمد.1
شنارات  اإل، احلکمةةعینون ، النجنات ، الشنفاء هنای   در کتناب   سنینا  شناسی ابنن  حرکت

تبییننی جناما از    ۀبیان شده و ارائ دانشنامۀ عالییو ةياهلدا، ةيالعروض احلکمة، والتنبیهات
در  1از این آثار است.برجای مانده سنت تفسیری این آثار و نیز آن نیازمند بررسی دقیق 

سنینا بنا شنرح     ابنن  شنارات والتنبیهناتِ  إلاشناسنی در کتناب    مبحث حرکتمقاله، این 
شهرت دارد منورد توجنه قنرار     حلّ مشکالت اإلشاراتنصیرالدین طوسی که با عنوان 

 شنارات ننارت فنی شنرح اإل   اإلاقا طوسی شرح خود را در پاسنخ بنه   در و گرفته است.
الدین رازی به نگارش درآورده و اندیشمندان بعدی هر یک در پرتو یکی از این دو  فخر

بررسنی  انند.   خنود اهتمنام ورزینده   های مسنتقل بنه طنرح دیندگاه      شرح یا دیگر شرح
د شنریف  بدرالدین تسنتری و میرسنیّ  الدین،  برهانسیّد الدین شیرازی،  های قطب دیدگاه

بنرای  ماننده از ایشنان    حواشی برجای ۀبر پای حلّ مشکالت اإلشاراتناظر به جرجانی 
فقط نناظر بنه   سینا  شناسی ابن حرکتدر این نوشتار، مبحث گردد.  میارائه نخستین بار 

تم اشیائی که در عالم عناصر هستند مورد توجه قرار گرفته که شامل سه فصل ششم، هف
 شود. می شاراتاإلو هشتم از نمط دوم کتاب 

تفسیرآثارفلسفییۀورزیبرپافلسفه.2
رفتنه   ورزی به شمار می های فلسفه نگارش تفسیر بر آثار فلسفی از دیر باز یکی از شیوه

شیوۀ این  در باب پژوهشگران پیشگامو در روزگار ما ریچارد سورابجی در زمرۀ  است
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در اینن شنیوه، مفسنر ینک منتن فلسنفی، بنرای نموننه          2رود. به شمار می ورزی فلسفه
گشنایی کنند بلکنه     هنای منتن گنره    کند نه تنها از دشواری کوشش می ،ارسطوطبیعیاتِ 

فنارابی  در دورۀ اسالمی، دو فیلسوف برجسته  3های فلسفی خود را نیز بیان کند. دیدگاه
ی از آثار خود را نیز به شیوۀ نگنارش  ضمن نگارش آثار مستقل فلسفی، برخسینا،  و ابن

اندیشنمندان بعندی اینن شنیوه را در مینان       4ارائنه دادنند.  تفسیری ناظر به آثار ارسطو 
سنینا کنانون    های ابنن  د با این تفاوت که نگارشهای خود مورد توجه قرار دادن نگارش

ار وی فلسنفی در پرتنو تفسنیر آثن    های  ارزیابی دیدگاهو توجه تفسیرنگاری قرار گرفت 
های اندیشمندان بعدی در این  توان به فهرستی از کوشش گسترش یافت. برای نمونه می

 (. Wisnovsky, Robert (2004) 173-174)باب خاطر نشان کرد 
هم به صورت نگارش اثری مستقل و هم ضمن نگارش تفسیر بنر   ورزی بنابراین فلسفه

آثار کالسیک فلسفی همواره مورد توجه بوده است و در خصوص نمونۀ مورد بحث ما 
سینا به عنوان اثر کالسیک فلسفی از همین ویژگی برخنوردار بنوده    ابن اإلشاراتکتاب 

    اند.  کرده است که مفسّران بعدی آراء خود را ضمن تفسیر این کتاب بیان

 اإلشاراتوالتنبیهاتسنّتتفسیریکتاب.3
شامل دو بخش است: منطق دارای ده نهج و فلسفه دارای ده  اإلشارات والتنبیهاتکتاب 

اینن کتناب در    5انند.  سینا شمرده دگی ابننمط. این کتاب را در زمرۀ آثار دورۀ پایانی زن
مباحنث   وجز،با آنکه به طور من  وبرخوردار بوده است واال سینا از اهمیّتی  میان آثار ابن

شناسی و عرفان فلسفی را در خنود   شناسی، هستی شناسی، نفس مربوط به منطق، طبیعت
را بنا  کتاب های  گنجانده است اما دشواری آن مفسران را بر آن داشته است تا دشواری

بنودن حجنم    وجزمشت که البته باید توجه دا 6گشایی کنند. تفسیر، حاشیه یا تعلیقه گره
که بتوان تمام کتاب را در ینک   توان با ساده بودن مضمون آن یکی دانست کتاب را نمی

رسد نخستین  به نظر می 7.روز از استاد فرا گرفت و اجازه روایت آن را نیز دریافت کرد
البته به صنورت تعلیقنات، کتناب     والتنبیهات اإلشارتاثر تفسیری برجای مانده ناظر به 

الدین صفدی با استناد به سنخن   صالح 8الدین مسعودی باشد. شرف لشکوک والمباحثِا
رازی را شاگرد ، اإلشاراتدربارۀ سلسلۀ سند قرائت کتاب هن. ق.(  749)م. األکفانی   ابن

اینن کتناب شنامل     9مسعودی را شاگرد خیام نیشابوری معرفی کرده اسنت. مسعودی و 
بندان پاسنخ داده    جواباتای با عنوان  پانزده مسألۀ فلسفی است که بعداً رازی در رساله

کند.  کفایت نمی اإلشاراتیابد که این نوشته برای تبیین کتاب  میظاهراً رازی در 10است.
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را کنه   اإلشنارات متننی منوجزتر از    لبناب اإلشنارات  بنابراین با تلخیص آن بنا عننوان   
حث اساسی آن را بیاموزنند منتشنر   اتر مب تی کوتاهدگان علوم عقلی بتوانند در مدیرنفراگ
های متن را برای مطالعۀ  دشواری 12شرح اإلشارات یاإلنارات فو نیز با نگارش 11کند می

 اإلشارتگانۀ رازی ناظر به  های سه نگارش برشمردنکند. پس از  تفصیلی متن تبیین می
دیدآورندگان آن دو اثر در مقام پاسخ به رازی شرح خود را باید از دو متن یاد کرد که پ

حلّ هن.ق.( و دیگری  631)م.  13الدین آمدی سیف کشف التمویهاتمنتشر کردند: یکی 
 14..(ق.هن 672. م)نصیرالدین طوسی مشکالت اإلشارات

 معیارانتخابمفسّراندراثرحاضر.4
را  های را دربردارد. این مجموع ادبیات گسترده اإلشارت والتنبیهاتسنّت تفسیری کتاب 

هنا و   ها، حاشیه های شامل شرح نگارش ۀتوان به دو بخش تقسیم کرد: الف( مجموع می
 ۀو  ب( مجموعن این کتاب به نگارش درآمنده اسنت     واسطه بر تعلیقاتی که به طور بی

نگنارش درآمنده   طور با واسنطه بنر اینن کتناب بنه       ها و تعلیقاتی که به ها، حاشیه حشر
که به طنور بنا    حلّ مشکالت اإلشاراتهای ناظر به  در این نوشتار فقط نگارش 15است.

 16 انند.  اند در قلمرو پنژوهش قنرار گرفتنه    به نگارش درآمده اإلشاراتواسطه نسبت به 
بایستۀ یادآوری است که آثار اندیشمندان مورد بحث بر پایۀ دسترسی اینجانب بدان آثار 

اسنت و بنه منظنور تصنحیت انتقنادی آنهنا شناسنایی دیگنر           قرار گرفتهمبنای پژوهش 
هنای ایشنان    نگنارش  و اکننون مفسّنران  های برجای مانده از آنها ضنرورت دارد.   نسخه

 .گردد عرّفی میم

 نصیرالدینطوسی.5
 خود سه فصل هفتم، هشنتم و نهنم از شنرح    شاراتحلّ مشکالت اإلدر کتاب طوسی 

این  خاللدر میل اختصاص داده و  ۀسینا در باب نظری نمط دوم را به بررسی دیدگاه ابن
را نینز ارزینابی کنرده     شنارات نارات فی شرح اإلاإلسخنان فخرالدین رازی در بررسی، 

در شرح طوسی افنزون بنر ارزینابی نسنبتاً مفصّنل آراء      باید خاطر نشان کرد که . است
 دی نینز بنه اجمنال   الدین مسنعو  لبرکات بغدادی و شرفابوادر چند مبحث آراء رازی، 

  17 ارزیابی شده است.
 مشکالت اإلشارات حلّسینا و  ابن اإلشاراتهای برجای مانده از  مقایسه میان نسخه

همواره  اإلشاراترسد در سنّت آموزشی فلسفه در ایران متن  دهد که به نظر می نشان می
األکفنانی نینز در اینن     سنخن ابنن   18گرفته اسنت.  با شرح طوسی مبنای تدریس قرار می
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را همنراه بنا    اإلشنارات الدین شنیروانی   خصوص جالب توجه است که استادش شمس
حنلّ  های مربوط به نظریۀ میل از  گرفته است. در پژوهش حاضر بخشراشرح طوسی ف

منسنوب بنه    ۀنوشنت  دان از روی دسنت برگنر  بر اساس چاپ نسنخه  مشکالت اإلشارات
شماره  خطیۀنسخو  الف( 63-ب 61کتابخانه ملی ایران ) 1153طوسی از نسخه شماره 

Or 95 ( 144-ب 140کتابخانننه دانشننگاه لینندن )کننه در زمننرۀ  19ارائننه شننده اسننتب
  20.اند قلمداد شده حلّ مشکالت اإلشاراتهای کهن  نسخه

الدینشیرازیقطب.6
های گونناگون نظینر مرا،نه،     را نزد طوسی خوانده است. وی به سرزمین اإلشاراتوی 

سینا  ابن الشفاءبغداد، آسیای صغیر و مصر سفر کرد و در دوران اقامت در دمشق کتاب 
تنرین   الدین فارسی در زمرۀ برجسنته  الدین رازی و کمال کرده است. قطب را تدریس می

در نوشنتار   21 مری گزارش شده اسنت. ق 710درگذشت وی  اند. شاگردان شیرازی بوده
 ۀبنر پاینه نسنخ    شنارات حلّ مشنکالت اإل حاضر، نگرش شیرازی به مباحث مربوط به 

از  حنلّ مشنکالت اإلشنارات   برگنردان   نسخه، حواشی هکتابخانه جار اللّ 1/1347 ۀشمار
 حنلّ مشنکالت اإلشناراتِ   حواشنی  و نیز  ایران یکتابخانه ملّ 1153نسخه شماره روی 
 قرار گرفت. مبناگیل  کتابخانۀ دانشگاه مک 478 شمارۀ اُسلر مجموعۀ نسخۀ

 الدینبرهانسیّد.7
متعلّق اسنت بنه    478نسخۀ مجموعۀ اُسلر گاچک یکی از حواشی آدام بر پایۀ گزارش 

الدین العبری. از زندگی وی آنچه به دست آمده این است که وی اجنازۀ قرائنت    برهان
ی دریافنت کنرده اسنت. وی بنا     الدین شنیراز  را از قطب اإلشاراتحلّ مشکالت کتاب 
 22ای را به شاگردش ابوالقاسم ابرقوهی داده اسنت.  چنین اجازه« عبیداللّه العبری»عنوان 

، روسنتایی در  العةة گاچک بر این باور است که به احتمال قوی، عبری را منسوب بنه  
-Barمشهور بنه  )العبری   والفرج ابنکه گریگوری اب ملطیه در ترکیۀ کنونی باید دانست

Hebraeus)  جنا بنوده اسنت.     نیز همنان در سدۀ هفتم هجری، زادگاهش مورّخ و منجّم
لدین شنیرازی  ا در اجازۀ قرائت قطبکه طور که گاچک نیز اظهار کرده است  البته همان

  23است.یاد شده ، منسوب به بخارا «بخاری» ، ویالدین به سیّد برهان
الدین که در هر سه نسخه با نشنان   نکتۀ پایانی دربارۀ حواشی منسوب به سیّد برهان

 478اُسلر  مجموعۀ نسخۀمیان ارتباط رسد  )س( ثبت شده است چنین است: به نظر می
گاچنک  ای کنه   را نخستین بار گاچک بیان کنرده باشند. نکتنه   1/1347اللّه با نسخۀ جار
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و اینن نسنخه دارای حواشنی    اینن اسنت کنه    نند  ک خاطر نشان منی دربارۀ نسخۀ اُسلر 
الندین   را به ترتیب متعلّق به برهنان  )ق( و های )س( نشانگوناگونی است و  اصالحات

داند. وی  الدین می الدین شیرازی استادِ برهان طبالعبری استادِ ابوالقاسم ابرقوهی و نیز ق
. دربارۀ نشان )م( در نسخۀ شمرد ( نشان )ر( را ارجاع به طوسی می11)ص همچنین در 

اینجانب روشن شد که مقصود اُسلر، گاچک سخنی به میان نیاورده است امّا در بررسی 
الدین رازی است و اینن دسنته از حواشنی همگنی برگرفتنه از       یا قطب «مُحاکم»از آن 

در بناالی برخنی از حواشنی نینز      «مِن شرحِ الشنرح »وی است که عبارت  المحاکمات
سنه نسنخه، مبننای     ۀبنر پاین  الدین  سیّد برهانحواشی ست. در این نوشتار نوشته شده ا

حواشنی   ،هجنار اللّن   ۀکتابخانن  1/1347شنماره   ۀنسخپژوهش حاضر قرار گرفته است: 
 اینران  کتابخانه ملی 1153شماره  ۀنسخاز روی  حلّ مشکالت اإلشاراتبرگردان   نسخه

 .478،اُسلر  مجموعۀ نسخۀ حلّ مشکالت اإلشاراتِو نیز حواشی 

بدرالدینتستری.8
وی دارای وی متولد قزوین بوده و سالیانی را در مصر و عراق و همدان گذرانده است. 

از آثنار  نسبت یمانی نیز هست امّا از پیوند آن با تستر سنخنی بنه مینان نیامنده اسنت.      
، والقندر رسنالۀ فنی القضناء    ، حلّ عُقد شرح مطالا األنوارتوان به  وی می ۀبرجای ماند

در مینان  . یاد کنرد  حلّ مشکالت اإلشارتو حواشی بر  بین نصیرالدین والرازی احملاکمة
دربنارۀ تناریخ درگذشنت     24شاگردانش به اُنجی، اسنوی و عفیفی اشناره شنده اسنت.   

 ۀبر پای حواشی وی 25اند. هجری را یادکرده 737یا بعد از  732اختالف است و  تستری
مبنای این پژوهش قنرار گرفتنه    93 -87دولتی برلین برگ کتابخانه  5051شماره  ۀنسخ

 است.



دشریفجرجانیسیّمیر.9
الندین ابنوالخیر    قمری در جرجان زاده شد و در میان استادانش از مخلص 740در وی 

های  نگارشاند. از وی  الدین شیرازی و نیز قطب الدین رازی یاد کرده علی، فرزند قطب
وی به صورت حاشیه بنر آثنار مهنم     یها است و بیشتر نگارشبرجای مانده گوناگونی 

است. از رخدادهای زندگی جرجانی مناظرۀ فلسفی، منطقی و کالمی اندیشمندان پیشین 
 میان وی و سعدالدین تفتازانی در حضور تیمور لنگ بوده که پینروزی جرجنانی در آن  

ر آنها یا بر شنرح و  گزارش شده است. برخی از آثاری که وی حواشی خود را ب مناظره
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، ةاحلکمةيهدا، اإلشارات حلّ مشکالت ند از:ا تعلیقات بر آنها به نگارش درآورده عبارت

 816سنال درگذشنت وی    26.طوالا األننوار ، مطالا األنوار، العین حکمة، تجرید اإلعتقاد

 Or 1455 ۀنسنخ  ۀبر پای شاراتحلّ مشکالت اإلبر  جرجانینگارش قمری بوده است. 
  قرار گرفته است. مبنا الف(  111-الف 109کتابخانه لیدن )

وکوششبرایشناساییوینگارناشناسحاشیه.10
الندین   قطنب  های ه، شخصی که نگارشاللّکتابخانه جار 1/1347شماره  ۀنسخ ۀدر مقدم

و آنها را به ترتیب با نشنان )ق( و )س(  را گردآوری کرده، الدین  سیّد برهانشیرازی و 
به ذهنش خطور کرده یا ای  هر جا نکته ، خاطر نشان کرده است کهاستمشخص کرده 

 .با نشان )ز( مشخص کرده اسنت ، های مرتبط با بحث یافته است کتابرا در میان آنچه 
  نگار در آ،از نسخۀ یادشده چنین است: سخن حاشیه

أ ردت  اوتدریس   اوتعلی   اایل لالش تغال ابلإشارات والرشوح تعلّم  وبعد فلّما وفقنا اّلّل تع
وس یّد برهان  يّ املنقوةل عن العاّلمة الشریاز  اخلواطر واحلوايش ما يف ]أ مجع[ أ ن جنمع

ممّا نقل عن الاس تاذ  املرقوم علیها )ق( يه فاحلوايش ،ارس  دمن کون یادلین لئاّل 
 غمغررت.  واملرقوم علیها تغّمده هللا يّ وادلین الشریاز رین قطب املّّل ق أ فضل املتأ ّخ  احملقّ 

رین خفر أ ل قنی وأ مثل املتأ ّخ  نقل عن الاس تاذ عاّلمة العامل أ فضل احملقّ  )س( يه
ممّا خطر   وادلین  واملرقوم علیها )ز( يهاملناقب العلیّة برهان املّّل  يرسول اّلّل ذ

 الکتب من املسطور طور وما وجد يفللخ
27
 

است کنه در  نگار ناشناس  حاشیه مربوط به ها نگارشز نمونه افقط دو اثر حاضر ر د
تنوان اینن فنرا را     دربارۀ نشانۀ )ز( می28 شده است.تعیین نسخۀ یادشده با نشانۀ )ز( 

ق( کنه بنه اشناره و تشنویق اسنتادش       766-647الندین رازی )  مطرح کرد که آیا قطب
گینری   امکان بهنره  29را نوشته است إلشارتالمحاکمات بین شرّاح االدین شیرازی  قطب

جنا و پنیش از    الدین را نیز داشته اسنت تنا مطالنب منرتبط را ینک      از درس سیّد برهان
سنجش تفصیلی مضمون حواشی سنیّد  خود گردآوری کرده باشد؟  المحاکماتنگارش 

باید یادآوری کرد که هنر  ای راهگشا باشد.  تواند تا اندازه می المحاکماتبرهان الدین با 
 اند.  الدین بخشی از روزگار زندگی خود را در بغداد گذرانده دو سیّد برهان

 هایمفسّرانهاوناگفتهها:گفتهارزیابینگارش.11
مند به متون کهن فلسفی هنگامی  پیش از آ،از ارزیابی باید خاطر نشان کرد که هر عالقه

شنود انتظنار    های متن مواجه می کند و با دشواری می مراجعه اإلشاراتنظیر اثری که به 
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های  کرده باشند. مقصود از گفته حل کتاببرجستۀ آن ها را مفسّران  دارد که آن دشواری
های مفسّران مورد بحث منا نناظر    هایی از متن است که نگارش مفسّران در اینجا عبارت

های مهمّی است کنه   ها، آن بخش اند و مقصود از ناگفته ها اظهار نظر کرده به آن عبارت
رفت که سنخنی از ایشنان    اند امّا انتظار می ها اظهار نظر نکرده مفسّران دربارۀ آن عبارت

 و از منظر کمّیّتنظریۀ میل باب در فسّران های م در آن مطلب ابراز گردد. اکنون نگارش
 .گردد ارزیابی میسو و انتظارات خوانندۀ امروزی از سوی دیگر  از یکها  نگارششیوه 

هاکمّیّتنگارشالف.
هنای مفسّنران اسنت. در مجمنوع هفتناد و هفنت        گونۀ نخست، ارزیابی کمّیّت نگارش

حاشیه از مفسّران یادشده به نگارش درآمده است: بدرالدین تسنتری دارای سنی و سنه    
حاشیه )بیش از پنجاه درصد از حواشی(، مینر سنیّد شنریف جرجنانی دارای بیسنت و      

حاشیه )بیش از بیست درصد از حواشی(، سیّد برهان الدین بخاری دارای ینازده   هشت
الدین شیرازی دارای نه حاشیه )حندود   حاشیه )کمتر از بیست درصد از حواشی(، قطب

ناشنناس دارای دو حاشنیه. تسنتری در یکنی از      نگنار  حاشنیه سه درصد از حواشی( و 
اإلننارات فنی شنرح    لندین رازی در  حواشی خود به طور پیوسته یکی از مباحنث فخرا 

کند که این مبحث حدود بیست درصد از کلّ حواشی تسنتری   را نقل قول می اإلشارات
 .   شود ارائه می این مقاله قول در پیوستی جداگانه در پایان گردد. این نقل را شامل می

هاشیوۀنگارشب.
مۀ مفسّران یکسان است از از نظر شیوۀ نگارش هر یک از مفسّران باید گفت که شیوۀ ه

حنلّ مشنکالت   عبنارتی از   ایشنان های به دست آمنده از   این جهت که در همۀ نگارش
نظر مفسّر نناظر بنه ینک اصنطالح خناص از آن      شود و سپس اظهار  نقل می اإلشارات

تنوان دیندگاهی جناما از     این نمیبرآید. بنا اظر به کلّ آن عبارت در ادامه مییا ن عبارت
ناظر به مطالب مورد بحث به دست آورد مگر اینکه در آینده اظهارات هر  یک مفسّر را

یک از این مفسّران را در کنار دیگر آثار موجود از آنها در باب نظریۀ مینل قنرار داد تنا    
انند، دسنت    اگر اصالً چنین دیدگاهی را ابنراز داشنته   از ایشان جاما یبتوان به دیدگاه

 یافت.
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امروزیانتظاراتخوانندۀ.ج
سنینا در آثنار خنود مینل و      و نکته اشاره کرد: یکی اینکه ابنن توان به د در این بخش می

شناسی متکلّمان در برابر یکدیگر  ادل یکدیگر و گاهی بنا بر اصطالحاعتماد را گاهی مع
کنند، تصنریت    ا آ،از منی به کار برده است. طوسی هنگامی که بحث خود در باب میل ر

نامند. انتظار خوانندۀ امروزی اینن   می «اعتماد»ان است که متکلّمان هم« میل»کند که  می
( نیز 3( تعریف، و 2( وجه تسمیه، 1است که مناسبت داشت که مفسّران مورد بحث ما 

کردند  به وجه تشابه و تمایز مفهومی این دو اصطالح نزد فیلسوفان و متکلّمان اشاره می
ح به جنای  و در نهایت، موافقت یا مخالفت خود را در خصوص کاربرد این دو اصطال

الندین   کردند  دیگر اینکه در برخی از آثار مفسّران بعدی نظینر قطنب   یکدیگر اعالم می
ای متفناوت در آثنارش    سینا به گونه وناگونی به مقایسۀ مباحثی که ابنرازی در موارد گ

اری اقنوال را از  اند سازگاری یا ناسازگ اند و نیز کوشیده بدانها پرداخته است اشاره کرده
البته باید خاطر نشان کرد که  بودن آنها را خاطر نشان کنند.و نیز عام یا خاص یک سو 

سنینا،   ابنن  الحندود و  الشفاءآثاری نظیر به  های مفسّران مورد بحث ی از نگارشدر برخ
، و رازی ةيمباحة اشرةر و  اإلنارات فی شرح اإلشنارات بوالبرکات بغدادی و ا المعتبر

اشناره   الدین شیرازی هماهنگی دارد( قطب حکمةاإلشراقشرح )البته با  شرح تلویحات
 شده است. 

 دربارۀشیوۀتصحیحمتون.12
متونی که در این نوشتار مبنای پژوهش قرار گرفته است در دو بخش هر صفحه تنظنیم  

 شده است.
 الف( بخش باالی صفحه که شامل دو متن زیر است:

چه به طور مستقل که  اإلشاراتسینا. مطالب برگرفته از  ابن اإلشارات والتنبیهاتِ(  1
ه همگی ب حلّ مشکالت اإلشاراتدر آ،از هر بخش نقل شده و چه به طور متضمّن در 

 شده است. حروفچینی پُر رنگ صورت 
، شنرح طوسنی در   اإلشاراتطوسی. پس از نقل مطالب  حلّ مشکالت اإلشاراتِ (2

نگناران   ر واژه یا عبارتی را کنه یکنی از حاشنیه   بخش باالی صفحه قرار گرفته است. ه
م شده است. برای نمونه بنه اینن   یرستنسبت بدان اظهار نظر کرده است، زیر آن خطی 

  یش تّد ويضعفصورت: 
 های زیر است: و نیز بخش پیوست که شامل متن ب( بخش پایین صفحه یا پانوشت



 
 1396، پاییز و زمستان 32جاویدان خرد، شماره 

 

30 

ین تسنتری، مینر سنیّد    الندین نسنفی، بدرالند    الدین شیرازی، برهان ( حواشی قطب1
جا که یکی از مفسّران نسبت بنه  هر .با نشانۀ )ز( نگار ناشناس حاشیه و جرجانی شریف

در پانوشنت   «ش تّد ويضعفی »اند برای نمونه ناظر به عبارت  مطالب متن اظهار نظر کرده
 :آید و سپس نظر وی بدین صورت ابتدا نام صاحب نظر می

ّما الاتستری: هذا  الصورة املذکورة أ و بواسططة أ مطرخ رطارر کرقّطة  ذلات. کام يفش تداد والضعف اإ
 املسافة وغلظها لختالف احلرکة بسببها 

فخرالندین رازی. تسنتری در یکنی از     اإلنارات فی شرح اإلشاراتِهایی از  ( بخش2
ر بأ ّن نس بة أ ثر املؤثّ  اعرتض الراضل الشارح بعد ذكلو »حواشی خود ناظر به این سخن طوسی 

یل أ ثر القويّ الضعیف  مطالبی از یک مبحث از شرح رازی را به طور  «رباّم ل تكون كنسبتهام اإ
« ثم قنال »یا « قال»کند و هر مطلب را صرفاً با عبارتی نظیر  پیوسته و نسبتاً کامل نقل می

از هم جدا کرده است. نظر به اینکه این بخش از سخنان رازی چه به دست تسنتری  و  
های گوناگون اسنت.   تستری کتابت شده باشد، دارای افتادگی چه به دست کاتب نسخۀ
رازی در ایران که اخیراً به صورت نسنخه   اإلناراتترین نسخۀ  بنابراین بر اساس قدیمی

  30برگردان منتشر شده است تصحیت شد و در پیوست قرار گرفت.
صنورت     یخلوا یا الیخلوا بنه ثالثطةبه صورت ثالث یا  ثلثةهای ثلث یا  همۀ نگارش

به صورت کامل آنها  یاختصار های نشانهیخلو  ههنا به صورت هاهنا  و همۀ یخلو یا ال
نوشته شده نظیر: هف: هذا خلفٌ  نم: نسلّم  حذ: حینئذٍ  بط: باطلٌ. در خصوص تنوین 
در حالت نصب همان ضبط قرآن کریم رعایت شده است. برای نمونه به سورۀ توحیند  

ا أ دطدوملاشاره می شود:  4آیۀ  گفته شده که خلیل بن أحمد فراهیدی اینن     یکن  ه کرو 
لیندن   حنلّ مشنکالت اإلشنارات   شیوه را پسندیده است. جالب اینکه در هر دو نسنخۀ  

95Or  31تنوین در حالت نصب به همین شیوه کتابت شده است. 478اُسلر  مجموعۀ و 

 نتیجه.13
 :ند ازا ، عبارتتوجه قرار گرفته استنکات برجسته که در این نوشتار مورد برخی از 

و توجنه بنه    اإلشنارات والتنبیهنات  تصحیت انتقادی متون کالسیک فلسفی نظینر  ( 1
 امری بایسته است.سینا  برای فهم دقیق آراء فلسفی ابن هاسنّت تفسیری آن

طوسی و سنّت  حلّ مشکالت اإلشاراتِدر سینا  شناسی ابن حرکت( در این نوشتار 2
الندین بخناری، بدرالندین     الدین شیرازی، سیّد برهنان  های قطب تفسیری آن در نگارش

تستری و میر سیّد شریف جرجانی برای نخستین توجه شده است. همچنین کوشش بر 
 ارائه گردد. ها تاً قابل اعتماد از این نگارشآن بوده است تا متنی نسب
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سنینا   دربارۀ سنّت تفسنیری ابنن  چند سال اخیر در ( ضمن توجه به آنچه در ایران 3
در این زمینه نظیر آثنار دیمیتنری    جدید نیز المللی های بین منتشر شده است به پژوهش

 توجه شده است. شهاد أیمن  گاچک وگوتاس، یوپ المیر، رابرت ویسنوفسکی، آدام 
حنلّ  طوسنی در آ،ناز   نصنیرالدین  ، همان ظریفی که در این نوشتار ( نخستین بار4

الندین دامناد، اسنتاد     فریند خواننده اسنت،    “جرح”رازی را  “شرح”، مشکالت اإلشارات
 شناسایی شده است )بنگرید به پیوست )ج( در پایان این نوشتار(.طوسی، 

تکمیل نکاتی که در مقدمه یا تعلیقات از آن سخن ایضاح و برای   پیوستهشت ( 5
  ارائه شده است.گفته شده است در پایان نوشتار 

( تحلیل فلسفی آراء مفسّران در باب نظریۀ میل در نوشتاری مستقل ارائنه خواهند   6
 شد. 





هانوشتپی
و دکتنر  )هلنند(  دکتر یوپ المینر  مراتب سپاس خود را به دانم  الزم میمایلم و بر خود نیز در اینجا   .1

که نکات ارزشمندی را به اینجانب بیان کردند، ابراز کنم. همچننین از   )ایران( حسین معصومی همدانی
رسان بودند، سپاسگزارم:  سازی برخی از منابا مرا یاری استادان ارجمند و دوستان گرانمایه که در فراهم

 .  )هلند( و دکتر اریک فان لیت)کانادا(  دکتر رابرت ویسنوفسکی
: دکتری، فصل سوّم ۀ، محمد جواد اسماعیلی، رسالینا و بوریدانس دینامیک ارسطو، فیلوپونوس، ابن . 2

تنوان افنزود کنه     . این توضیت را منی 1389ایران،  ۀپژوهشی حکمت و فلسف ۀ، مؤسسسینا دینامیک ابن
 مکنان  خنالف  جهنت  در اشیاء حرکت و است طبیعی حرکت شان طبیعی مکان سوی به اشیاء حرکت
 کنه  گرفت نظر در را سنگی توان می نمونه برای. است طبیعی ،یر حرکت یا قسری حرکت شان، طبیعی
 تنا  کنند  پرتناب  بناال  سنوی  به و بردارد زمین روی از را آن شخصی اگر و است مرکز آن طبیعی مکان
 نقطه به بازگشت که زمان هر و است قسری حرکت دارای شود می دور حرکت شروع نقطه از که زمانی
 .است طبیعی حرکت دارای آنگاه کند، می آ،از را خود حرکت شروع

 شنیوه  این باستان در بریتانیا، فلسفۀ نگار تاریخ و ممتاز فلسفه استاد سورابجی، ریچارد پرفسور آقای .3
 آمونینوس،  پنروکلس،  فرفورینوس،  افرودیسنی،  اسکندر نظیر ارسطو و آثار افالطون باب مفسران در را

 کنرده  ارزینابی  منظر این از را اندیشمندان این تفسیری آثار و کرده بررسی فیلوپونوس و سیمپلیکیوس
 (.Sorabji, 1990, 1-30) است

سه مفّسر یونانی طبیعّیات ارسطو که آثارشنان در دسنترس منا قنرار دارنند عبارتنند از تامسنتیوس،         .4
 فیلوپونوس و سیمپلیکیوس.

)تصحیت ویلهلم کنوتش و   العبارۀهای برجای ماندۀ فارابی بر آثار ارسطو شرح کتاب  از میان تفسیر. 5
النالم از کتناب    ۀماندۀ ابن سینا بر آثنار ارسنطو شنرح مقالن     ستانلی مارو( و از میان تفسیرهای برجای

 )تصحیت ژول یانسن و همکاران( یادشدنی است. عةيمابعدالطب
 بر را کتاب این که باشد کسی نخستین مهدوی یحیی معاصر پژوهشگران میان در که رسد می نظر . به6

 کم دست مهدوی تعبیر به یا است شمرده سینا ابن تألیف آخرین سینا ابن آثار های فهرست ،الب حسب
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 ابنن  مصننّفات  هنای  نسخه فهرست(  32 ص) مهدوی) باشد وی مهم اثر آخرین که زد حدس توان می
 زمیننه  اینن  در مسنتقل  طنور  بنه  ینک  هنر  رینزمن  دیویند  و میشو یحیی ارتباط، این در .(1333 ،سینا

 رینزمن،  و میشو های پژوهش خود، ارزیابی اخیر اثر در دیمیتری گوتاس. کردند منتشر را هایی پژوهش
 (.  156نن155) گوتاس) کند می قلمداد هجری 425و 421 میان را کتاب این تصنیف تاریخ

هر یک جداگانه به ( 363-323، صص 2014)و رابرت ویسنوفسکی ( 36نن35)صص یحیی مهدوی . 7
 کنند. مفسران اشاره میاین نام برخی از 

اظهنار  ای تأمل برانگینز   نکتهمسعودی  ثِالشکوک والمباحدر پژوهش خود دربارۀ  ةأیمن شهاداخیراً . 8
ننزد اسنتاد   در ینک روز  به طور کامل توان  ابن سینا را می اإلشاراتمتنی مختصر مانند »کرده است که 

. وی این نکتنه را پنس از نقنل سنخن ابنن      «دریافت کرداز آن استاد روایت آن را  ۀقرائت کرد و اجاز
ابن سینا نزد استادش شمس الدین  شاراتإلاسند قرائت خود از کتاب  ۀاألکفانی در بارۀ پیوستگی سلسل

سخن را نیز  بیان کرده است و اینو نیز قرائت وی نزد استادش نصیرالدین طوسی تا ابن سینا شیروانی 
منتن  آن به معننای مطالعنۀ دقینق و تفصنیلی     یک متن قرائت و دریافت اجازه روایت »که فزوده است ا

     (.14نن13ص )ص «نیست حتی اگر متن مزبور دارای مضمون فلسفی باشد
شیراز به کوشش محمد برکت در مرکنز  ای در  کتابخانهنسخۀ خطی این اثر بر اساس برگردان  نسخه. 9

ای  از مجموعنه   این نسخهیادشدنی است که خورشیدی منتشر شد.  1389نشر میراث مکتوب در سال 
 را نینز در خنود گنجاننده اسنت و     از کنندی  األمساءاشفرد منسوب به فارابی و  عیون المسائلاست که 

 (صص193نن289)اثر تصحیت انتقادی این . استثبت شده نیز بر آن صدرالدین شیرازی یادداشت تملّک 
دربارۀ  صص(1نن191) در هفت فصل ای مفصل دمههمراه با مق  Doubts on Avicennaدر کتابی با عنوان

بر پایۀ سه نسخه  (14،10،9،7،1زندگی و آثار مسعودی و نیز مروری بر مسائل مهم این رساله )مسائل 
میالدی به چاپ  2015در انتشارات بریل در سال  أیمن شههادةاز ترکیه و یک نسخه از ایران به کوشش 

 رسید.
بیست و هفت و بیسنت و  ص: ص) المباحث والشکوکبرگردان  محمد برکت در مقدمۀ خود بر نسخه. 10

 الوافی بالوفیاتسخن صفدی در به  (14و  13 ص ص) Doubts on Avicennaدر  ۀیمن شهادأو ( هشت
برای آگاهی بیشتر بنگرید به پیوسنت )ب( در   کنند. اشاره میدر این زمینه  143-142 صص ،جلد دوم

  پایان این نوشتار.

 سنکی فیکنی در اینران و دیگنری در ترکینه. رابنرت ویسنو      :این اثر به طور ناقص برجنای ماننده  . 11
(Robert Wisnovsky (2013) 352, footnote 5)   کنه اینن اثنر را دو پژوهشنگر     کنند  منی اشناره 

Giovanni Carrera and Naser Dumairieh .از این اثر در ة أیمن شهادتصحیت  در دست تصحیت دارند
  منتشر شد که مشتمل است بر ده پاسخ رازی به مسعودی. 2014سال 

 حجازی احمد ،خورشیدی( 1339: محمود شهابی )تهران این اثر سه بار تا کنون منتشر شده است. 12
  میالدی(. 2014)بیروت  میالدی( و احمد فرید المزیدی 1986السقا )قاهره 

 1325تهران(، عبدالجواد خلنف )  1384زاده ) سه چاپ در دسترس است: تصحیت نجفاز این اثر . 13
  افست چاپ سنگی کتابخانۀ مرعشی نجفی از چاپ مصر.قمری در مصر( و 

هایی در منطق، فلسفه و کالم  نگارشالدین آمدی متکلّم اشعری و فقیه شافعی بود و از خود  سیف. 14
به یادگار گذاشت. بررسی شرح وی در مجالی دیگر مناسب است. از شرح وی دو تصحیت منتشر شده 

   (.2014( و دیگری به کوشش مزیدی )لبنان  2015یکی به کوشش عیسی ربیت جوابرۀ )اردن است: 
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 کوشش به آن تصحیت آخرین از اإلشارات کتاب در میل مبحث مطالب خصوص در نوشتار این . در15
 تصنحیت  همنین  از بحث مورد فصل سه است، برخوردار اعتمادی قابل دقّت از نسبتاً که زارعی مجتبی

  است. شده نقل
 است اإلشارات های نسخه همۀ بر ناظر و جداگانه پژوهشی نیازمند الف بخش های نگارش . بررسی16
 .اند نگاشته تعلیقه یا حاشیه شرح، آن بر مفسّران که
 سمرقندی، ارموی، رازی، های نگارش( الف: گرفته است حاضر قرار پژوهش قلمرو از . آنچه بیرون17

 مشکالت حلّ به های ناظر نگارش همچنین( ب رازی  الدین قطب و حلی عالمۀ کمونه، ابن نخجوانی،
 های مربوط نیستند، نظیر نگارش میل نظریۀ یا سینا ابن شناسی حرکت به مربوط فصل سه به که اإلشارات

 شنریف  هنادی  محمد قزوینی، حسینی معصوم محمد آبادی، خاتون گیالنی، شمسا مال فیّاا الهیجی،
 احمد سیّد میر و سبزواری باقر محمد پاشا، کمال ابن دوانی، الدین جالل های نگارش .کرد اشاره رازی

 حسین آقا با،نوی، حبیب میرزا های نگارش هستند. رازی الدین قطب المحاکمات به ناظر همگی علوی،
 .به چاپ رسیده است نیز  خوانساری جمال آقا و خوانساری

زاده آملی، جلد دوم، در بنارۀ   تصحیت حسن حسن ،والتنبیهات اإلشارات شرح ،نصیرالدین طوسی . 18
  (.102( و در بارۀ مسعودی )ص 272ابوالبرکات )ص 

19  . Lameer, Joep (2013) " Towards a New Edition of Avicenna’s Kitāb alنننIshārāt 

waنlنtanbīhāt", Journal of Islamic Manuscripts 4 (2013) 199–248, 203 footnote 12. 
وارۀ دنا بر این نکته توجه کرده است که فقط در ایران قریب به  البته المیر در مقالۀ خود بر پایۀ فهرست

 های موجود ثبت شده است. طوسی در فهرست حلّ مشکالت اإلشاراتدویست و پنجاه نسخه از 
 ای در مقاله یحائر یسید محمد عمادهای کهن به ویژه همین دو نسخۀ یادشده را  . شماری از نسخه20

ت در باب سنّ یهای ف و نکتهمؤلّ ۀ: نسبت آنها با نسخیکهن از شرح اشارات طوس یهای نسخه»با عنوان 
  .(1391، 234نن179، 50، شمارۀ آینۀ میراث) کرده استبررسی  «تعلیم و تعلّم اثر

حنلّ  در منواردی  و  اإلشنارات المیر در مقالۀ خود پنس از ارزینابی تصنحیت هنای امنروزی      . یوپ 21
 . کرده استخاطر نشان در عصر حاضر ، ضرورت ارائۀ تصحیت انتقادی این متون را مشکالت اإلشارات

 بنن  محمنود  الدین قطب عالمه آثار و حال شرح. برای آگاهی از زندگی و آراء شیرازی بنگرید به: 22
 در االنهاار علم و شیرازی الدین قطبنوشتۀ محمّد تقی میر و  هفتم قرن قدر عالی دانشمند شیرازی مسعود

  .نوشتۀ جان والبریج اسالمی فلسفه
 در پایان این نوشتار. (هنبنگرید به پیوست ). 23

 ( در پایان این نوشتار.وبنگرید به پیوست ). 24
 .1381، 544، ص 11، جلد بزرگ اسالمی ر اشعارفيدامدخل تستری، . 25
 .1392، 302-301، ص7 د، جلجهان اسالم ۀدانشناممدخل تستری، . 26
 .1388 ،713ن709ص ص، 17، جلد دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی، جرجانیمدخل . 27
 ( در پایان این نوشتار.زبنگرید به پیوست ). 28
 شناگرد  الندین  برهنان  سنیّد  و شنیرازی  الندین  قطب آیا که کرد بررسی تر دقیق بتوان آینده در . شاید29

 خود استاد دو درس در حضور نتیجۀ و باشد ناشناس نگار حاشیه همان شاگرد این که اند داشته مشترکی
 حنلّ  از ای نسنخه  بنه  دسترسنی  واسنطۀ  بنه  فقط نگار حاشیه این اینکه یا باشد؟ درآورده نگارش به را

 هنای  افنزوده  بنا  همراه جا یک را آنها است بوده یادشده حواشی متضمّن که طوسی اإلشاراتِ مشکالت
 که است این دیگر فرا گردد؟ برخوردار بیشتری ارزش از اثر نتیجۀ تا است درآورده نگارش به خود
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 های افزوده با همراه را آنها و یافته دست جداگانه طور به الدین برهان سیّد و شیرازی های نگارش به وی
 .است داده نظم جا یک خود

( به نقل از حاجی خلیفه 178نن177رازی )صص  شرح مطالا،المرضا رحمانی در مقدمۀ تصحیت . 30
 . را خاطر نشان کرده استاین نکته  ،و آقا بزرگ تهرانی

منتشر شده است.  1384زاده در  رضا نجف رازی به کوشش علی شرح اإلشارات والتنبیهاتِتصحیت . 31
آن منتشنر شنده اسنت، در زمنرۀ      برگردانِ کتابخانۀ مجلس که نسخه 10094نظر به اینکه نسخۀ شمارۀ 

، و مقدمۀ مصنحت(  86نن84)صص های مورد اعتماد مصحّت در بخش حکمت قرار نگرفته است نسخه
 614)برگردان  نسخه قدمت نسخۀبرگردان( وجود دارد،  هایی میان این دو چاپ )تصحیت و نسخهتفاوت

 . قرار گرفت همقابلهجری قمری( مبنای 
 ( در پایان این نوشتار.حبنگرید به پیوست ). 32
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  ،بنا 10094نسنخه برگنردان سنسنخۀ     ،والتنبیهات شاراتاإل کتاب شرحرازی، فخرالدین ،] 
 شنورای  مجلنس  اسناد مرکز و موزه حائری، انتشارات کتابخانه، عمادی سیدمحمد مقدمۀ

 .1391  ،، تهراناسالمی
 ،فراننز  دارالنشر ریتر، هلموت  تصحیت، جلد دوم ،بالوفیات الوافی ایبک، بن خلیل صفدى 

 ق.1401بیروت، شتاینر، 
 نسنخه برگنردان سنسنخۀ    والتنبیهنات  شنارات إلا کتاب مشکالت حلّ، نصیرالدین، طوسی ،

، ایرانملی  کتابخانۀ و اسناد سازمان مکتوب، میراث حائری، عمادی محمد [، مقدمۀ1153
 . 1389  ،تهران

 بوسنتان آملنی،   زاده حسن حسنن  تحقیق  والتنبیهات شاراتاإل شرح، نصیرالدین، طوسی 
 .1383   ،قم کتاب،

 نسخۀ با آنها نسبت: طوسی اشارات شرح از کهن هایی نسخه»محمد،  سید حائری، عمادی 
 ،234-179 ،50 شنمارۀ  ،مینراث  آیننۀ اثر،  تعلّم و تعلیم سنّت باب در هایی نکته و مؤلف
1391. 

  ،کوتش و استانلی  ویلهلم ،العبار يفأرسطوطاليسلکتابالفارايبشرحفارابی، أبونصر
 .م1960،بیروت الکاثوليکية،اشطبعة مارو،

 و االشنارات  بنر  تعلیقنه  نخسنتین : الشنکوک  و المباحنث  کتناب الندین،   مسعودی، شرف 
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اینجا **  ز در  نی ر خود  ب و  نم  الزم میمایلم  ا ه د ب ا  ر مراتب سپاس خود ر ر یوپ المی هلند( دکت نی) همدا ران( و دکتر حسین معصومی  ای هم ) را ه در ف ه ک نمای گرا و دوستان  ارجمند  استادان  از  همچنین  راز کنم.  ب ا بیان کردند،  اینجانب  ه  ب ا  ارزشمندی ر ه نکات  با مرا یاری ک از منا برخی  ویسنوفسکی سازی  برت  ر را بودند، سپاسگزارم: دکت ا(  رسان  ناد لیت)کا ک فان  اری ر  هلند( و دکت بن سی. 1 .  ) ا ارسطو، فیلوپونوس،  ک  بوریداندینامی و  لنا  عیلی، رسا اسما بن سینادکتری، فصل سوّم ۀ، محمد جواد  ا ک  و فلسف ۀ، مؤسس: دینامی ران،  ۀپژوهشی حکمت  ضیت را می1389ای این تو ه حرکت .  افزود ک ه اشیاء توان  الف جهت در اشیاء حرکت و است طبیعی حرکت شان طبیعی مکان سوی ب ی. است طبیعی ،یر حرکت یا قسری حرکت شان، طبیعی مکان خ را ه ب ه گرفت نظر در را سنگی توان می نمون گر و است مرکز آن طبیعی مکان ک ردارد زمین روی از را آن شخصی ا ه و ب رتاب باال سوی ب ه زمانی تا کند پ ی شود می دور حرکت شروع نقطه از ک ه زمان هر و است قسری حرکت دارا گشت ک ه باز ،از را خود حرکت شروع نقطه ب نگاه کند، می آ ی آ رفسور . آقای2 .است طبیعی حرکت دارا بجی، ریچارد پ ه استاد سورا ۀ نگار تاریخ و ممتاز فلسف نیا، فلسف ریتا ب الطون باب مفسران در را شیوه این باستان در  اف ثار  ر ارسطو و آ ررسی فیلوپونوس و سیمپلیکیوس آمونیوس، پروکلس، فرفوریوس، افرودیسی، اسکندر نظی ثار و کرده ب ندیشمندان این تفسیری آ ا ا بی منظر این از ر Sora) است کرده ارزیا bji, 1990, 1-30.) 3.و سیمپلیکیوس از تامستیوس، فیلوپونوس  عبارتند  رار دارند  ثارشان در دسترس ما ق ه آ ارسطو ک ر یونانی طبیعیّات  ر. 4 . سه مفسّ ارسطو شرح کتاب  از میان تفسی ثار  ر آ ب بی  ندۀ فارا ی ما برجا ی  لعبارۀها ی ا برجا ی  از میان تفسیرها و  نلی مارو(  و ستا ویلهلم کوتش  ل )تصحیت  ارسطو شرح مقا ثار  ر آ ب بن سینا  ا ندۀ  از کتاب  ۀما الم  ل بعدالطبا ةيما است. ع همکاران( یادشدنی  و  ه5 )تصحیت ژول یانسن  ب ه رسد می نظر .  صر پژوهشگران میان در ک ه باشد کسی نخستین مهدوی یحیی معا ا کتاب این ک ر ر لب حسب ب ی فهرست ،ا ثار ها بن آ لیف آخرین سینا ا بن تأ ه یا است شمرده سینا ا ر ب ه زد حدس توان می کم دست مهدوی تعبی ر آخرین ک ث بن مصنّفات های نسخه فهرست(  32 ص) مهدوی) باشد وی مهم ا ط، این در .(1333 ،سینا ا ک هر ریزمن دیوید و میشو یحیی ارتبا ه ی ه این در مستقل طور ب گوتاس. کردند منتشر را هایی پژوهش زمین ر در دیمیتری  ث ر ا بی اخی ارزیا ی پژوهش خود،  ا کتاب این تصنیف تاریخ ریزمن، و میشو ها صص یحیی مهدوی . 6 (.  156نن155) گوتاس. )کند می قلمداد هجری 425و 421 میان ر ویسنوفسکی ( 36نن35) برت  صص 2014)و را از ( 323-363،  برخی  نام  ه  ب ه  ن گا ک جدا اشاره میاین هر ی اً . 7 کنند. مفسران  ر لمباحدر پژوهش خود دربارۀ  ۀیمن شهادأاخی وا لشکوک  همسعودی  ثِا ز  نکت نگی را ب ی تأمل  ه ا نند "اظهار کرده است ک بن سینا را می اإلشاراتمتنی مختصر ما ه طور کامل توان  ا ک روز ب استاد در ی زد  اجازن و  رائت کرد  ا  ۀق استاد روایت آن ر بارۀ پیوستگی سلسل"دریافت کرداز آن  األکفانی در  بن  ا نقل سخن  از  ه را پس  نکت این  از کتاب  ۀ. وی  رائت خود  نی  شاراتإلاسند ق لدین شیروا ا استادش شمس  زد  ن بن سینا  بن سینا ا ا لدین طوسی تا  را استادش نصی زد  ن رائت وی  ز ق نی اینو  و  ا بیان کرده است  ز  نی ا  ه فزوده است سخن ر اجازه روایت "ک و دریافت  رائت  ک متن ق و تفصیلی ی ۀ دقیق  لع ی مطا ه معنا باشدآن ب ی مضمون فلسفی  گر متن مزبور دارا ا نیست حتی  ص "متن  گردان  نسخه. 8     (.14نن13ص ) ر اساس ب ر  ب ر  ث ا هنسخۀ خطی این  ن بخا ی در  کتا برکت در مرکز نشر میراث مکتوب در سال ا ه کوشش محمد  ب راز  ه خورشیدی منتشر شد.  1389شی ه  این نسخهیادشدنی است ک ع ه  از مجمو ی است ک لمسائلا ا و  عیون  بی  ه فارا ب لمفردۀمنسوب  ا و از کندی األسماء  نده است  گنجا ز در خود  نی ا  ک  ر رازی یادداشت تملّ لدین شی ر آن صدرا ب ز  اسنی این . تثبت شده  نتقادی  ا ر تصحیت  ث عنوانصص193نن289)ا با  بی  Doubts on( در کتا  Avic e nna با مق   ههمراه  ی مفصل دم هفت فصل ا ه )مسائل  صص(1نن191) در  ل این رسا ر مسائل مهم  ب ز مروری  نی و  ثار مسعودی  و آ گی  ه کوشش  (14،10،9،7،1دربارۀ زند ب ران  ای از  ک نسخه  و ی ه  رکی از ت ۀ سه نسخه  ر پای ریل در سال أب ب نتشارات  ا ه چاپ رسید. 2015یمن شهادۀ در  ب الدی  ر نسخه. 9 می ب ۀ خود  برکت در مقدم گردان  محمد  ر لشکوکب وا لمباحث  بیست و هشتص: ص) ا و  هفت  و  Doubts on Avicدر  ۀیمن شهادأو ( بیست  e nna (ه 14و  13 ص ص ب صفدی در (  لوفیاتسخن  با لوافی  ه  143-142 صص ،جلد دوم ا این زمین نوشتار. کنند. اشاره میدر  این  ه پیوست )ب( در پایان  ب بنگرید  ر  بیشت هی  گا ی آ را نده. 10  ب ی ما برجا ناقص  ه طور  ب ر  ث ا ویسنو :این  برت  ه. را رکی و دیگری در ت ران  ای Robe) سکیفیکی در  rt Wisnovsky (2013) 352, footnote ر را دو پژوهشگر کند میاشاره  (5  ث ا این  ه  Giova ک nni Ca rre ra  a nd Na se r Dum a irie h .ر در سال  در دست تصحیت دارند ث ا این  از  ه مسعودی. 2014تصحیت أیمن شهاده  ب ر ده پاسخ رازی  ب ه مشتمل است  بار تا کنون منتشر شده است. 11  منتشر شد ک ر سه  ث ا بی )تهران این  هره  حجازی احمد خورشیدی( ، 1339: محمود شها لسقا )قا ال 1986ا لمزیدیمی ا احمد فرید  و  بیروت  دی(  الدی(. 2014) ر . 12  می ث ا این  لجواد خلف ) 1384زاده ) سه چاپ در دسترس است: تصحیت نجفاز  عبدا از چاپ مصر. 1325تهران(،  عشی نجفی  ۀ مر ن بخا افست چاپ سنگی کتا و   از خود نگارش سیف. 13  قمری در مصر(  و  بود  ه شافعی  و فقی اشعری  لدین آمدی متکلّم  است:  ا از شرح وی دو تصحیت منتشر شده  است.  لی دیگر مناسب  ررسی شرح وی در مجا ب گذاشت.  گار  ه یاد ب الم  و ک ه  اردن هایی در منطق، فلسف رۀ ) ب عیسی ربیت جوا ه کوشش  ب لبنان  2015یکی  ه کوشش مزیدی ) ب و دیگری  لب خصوص در نوشتار این . در14   (.2014(  ه آن تصحیت آخرین از اإلشارات کتاب در میل مبحث مطا عی مجتبی کوشش ب ه زار بل دقّت از نسبتاً ک عتمادی قا ار ا ه است، برخورد ررسی15  است. شده نقل تصحیت همین از بحث مورد فصل س ب ی نگارش .  ف بخش ها ل ه پژوهشی نیازمند ا ن گا ر ناظر و جدا ه است اإلشارات های نسخه همۀ ب ران ک ر مفسّ ه شرح، آن ب ه یا حاشی ه تعلیق ند نگاشت بیرون16 .ا رار پژوهش قلمرو از . آنچه  ضر ق ه است حا ف: گرفت ل ی نگارش( ا نی، سمرقندی، ارموی، رازی، ها بن نخجوا ه، ا ۀ کمون الم لدین قطب و حلی ع ناظر نگارش همچنین( ب رازی  ا ی  ه ها الت حلّ ب ه اإلشارات مشک ه ک ه ب ط فصل س ه مربو بن شناسی حرکت ب ۀ یا سینا ا ر نگارش میل نظری نظی نیستند،  ط  ی مربو ال فیّاا الهیجی، ها النی، شمسا م بادی، خاتون گی ی نگارش .کرد اشاره رازی شریف هادی محمد قزوینی، حسینی معصوم محمد آ الل ها لدین ج نی، ا بن دوا ر و سبزواری باقر محمد پاشا، کمال ا ه ناظر همگی علوی، احمد سیّد می لمحاکمات ب لدین قطب ا ی نگارش هستند. رازی ا رزا ها ،نوی، حبیب می نساری حسین آقا با نساری جمال آقا و خوا ز  خوا ه چاپ رسیده است نی لدین طوسی . 17 .ب را لتنبیهات اإلشارات شرح ،نصی ا لبرکات )ص  تصحیت حسن حسن ،و بوا ا بارۀ  بارۀ272زاده آملی، جلد دوم، در  و در  18  (.102مسعودی )ص  (   . Lameer , Joep (2013) " Tow ards a Ne w  Edition of Avic e nna’s Kitāb alنIshārāt w aنlنtanbīhāt", Journal of Islamic  Manusc ripts 4  (2013) 199 –248 , 203 footnote 12. ۀ فهرست ر پای ب ۀ خود  ل ر در مقا ه المی لبت از  ا و پنجاه نسخه  ه دویست  ب ران قریب  ای ه فقط در  ه توجه کرده است ک نکت این  ر  ب اإلشاراتوارۀ دنا  الت  مشک فهرست حلّ  ست. طوسی در  ثبت شده ا از نسخه19 های موجود  ا  . شماری  همین دو نسخۀ یادشده ر ژه  وی ه  ب عمادهای کهن  ر یسید محمد  ه یحائ ل عنوان  در مقا با  ی  اشارات طوس یهای نسخه"ا از شرح  با نسخیکهن  نها  لّ ۀ: نسبت آ همؤ نکت و  باب سنّ یهای ف  ردر  ث ا و تعلّم  ررسی  "ت تعلیم  ۀ میراث) کرده استب امروزی . یوپ 20  .(1391، 234نن179، 50، شمارۀ آین ی  ها بی تصحیت  ارزیا از  ۀ خود پس  ل ر در مقا اإلشاراتی در مواردو  اإلشاراتالمی الت  این متون را حلّ مشک نتقادی  ا ۀ تصحیت  ئ ا ار ضرورت  ضر ،  عصر حا ه: 21 . کرده استخاطر نشان در  ب بنگرید  رازی  و آراء شی گی  از زند هی  گا ی آ را ب ثار و حال شرح.  ه آ الم لدین قطب ع رازی مسعود بن محمود ا نشمند شی لی دا و  هفتم قرن قدر عا ر  ۀ محمّد تقی می لبریج اسالمی فلسفه در االناار علم و شیرازی الدین قطبنوشت وا ۀ جان  ه پیوست ). 22 . نوشت ب نوشتار. (هنبنگرید  این  ه پیوست ). 23 در پایان  ب نوشتار.وبنگرید  این  المیمدخل تستری، . 24 ( در پایان  اس بزرگ  لمعارف  ا رۀ  ای نشناممدخل تستری، . 25 1381، 544، ص 11، جلد د ا الم ۀد اس المی، جرجانیمدخل . 26 1392، 302-301، ص7 د، جلجهان  اس بزرگ  لمعارف  ا رۀ  ای ه پیوست ). 27 .1388 ،713ن709ص ص، 17، جلد د ب نوشتار.زبنگرید  این  ر دقیق بتوان آینده در . شاید28 ( در پایان  ررسی ت ه کرد ب لدین قطب آیا ک رازی ا رهان سیّد و شی لدین ب گرد ا ه مشترکی شا ند داشت ه ا گرد این ک ه همان شا ه را خود استاد دو درس در حضور نتیجۀ و باشد ناشناس نگار حاشی ورده نگارش ب ؟ درآ ه این اینکه یا باشد ه فقط نگار حاشی ه دسترسی واسطۀ ب ی نسخه ب الت حلّ از ا ه طوسی اإلشاراتِ مشک نها است بوده یادشده حواشی متضمّن ک ا آ ک ر ی افزوده با همراه جا ی ه خود ها ورده نگارش ب ر نتیجۀ تا است درآ ث ار بیشتری ارزش از ا ؟ برخورد ه است این دیگر فرا گردد ه وی ک ی نگارش ب رازی ها رهان سیّد و شی لدین ب ه ا ه طور ب ن گا ه دست جدا نها و یافت ا آ ی افزوده با همراه ر ک خود ها ۀ تصحیت . 29 .است داده نظم جا ی ضا رحمانی در مقدم المر لا، صص  شرح مطا نی178نن177رازی ) بزرگ تهرا و آقا  ه  از حاجی خلیف نقل  ه  ب ه  ،(  نکت لتنبیهاتِتصحیت . 30 . را خاطر نشان کرده استاین  ا و اإلشارات  علی شرح  ه کوشش  ب ضا نجف رازی  اینکه نسخۀ شمارۀ  1384زاده در  ر ه  ب نظر  است.  ه نسخه 10094منتشر شده  ۀ مجلس ک ن بخا انِ کتا گرد ر اس ب ه است ت، در زمرۀ نسخهآن منتشر شده  رار نگرفت عتماد مصحّت در بخش حکمت ق ا صص های مورد  ۀ مصحت( 86نن84) و نسخهمقدم این دو چاپ )تصحیت  وتهایی میان  و تفا گردان( وجود دارد،  ،  ر گردان  نسخه قدمت نسخۀب ر ی  614)ب بلهجری قمری( مبنا گرفت همقا رار  ه پیوست ). 31 . ق ب این نوشتاحبنگرید   ر.( در پایان 
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(7) 
 تنبي. 

ثبات املیل وبیان أ حوا ه  [ ]يف اإ
سُّ ب. املامن ع ولن یمتكّ  اجلسم  ه يف دال لّ ن من املنطع حتّرك. ميٌل يتحّرك ب. وُيح  فطا اإ

يضعف ذكل في.
1
ن متكّ ويف بعض النسخ   ّل ن من املنع واإ فا يضعف اإ

2
ثبات املیل  ذكل في.  یريد اإ

3
 

نّطوحمرّ  -اعامتد  امون ی. املتكّ واملیل هو اذلي یسمّ  - وبیان أ حوا ه وسطبب   ط.ك بتوّسطام ُيطرّ ك اجلسطم اإ
یل ذكل أ نّ  ؤمن الرسعة والبطما  كة ل ختلو عن ددّ احلرّ  احتیاج. اإ

4
ّ  كّ  ل نّ   ن ء ما  ام تقع يف يشحركة اإ

اغریهك في. مسافة اكن أ و ك املتحرّ يتحرّ 
5
 قططع تطل املسطافة ب مطان ويف زمان ما وقد ميكن أ ن يتوهّ  

منط. فتكطون أ بططأ  منهطا فطاإذن احلركطة ل ال مان فتكون احلركة أ رسع من ال ویل أ و بأ كرث   من ذكل أ قلّ 
ة كیريّط وء وادطد ابذلات وهط هطو يش واملراد من الرسعة والبططؤ  ؤعة والبطما من الرّس  عن ددّ  تنركّ 

ّ الضعف و ة و قابّل للشدّ  ن  ؤء هو بعین. بط ام خيتلران ابلإضافة العارضة لها مفا هو رسعة ابلقياس اإیل يشاإ
یل أ خر  ّ ابلقياس اإ ةة ممتنعة الانراكك عن هطذه الكيريّطا اكنت احلركومل

6
واكنطت الطبیعطة الط  يه مبطدأ   

ة والضعفل يقبل الشدّ  ااحلركة شيئ  
7
لیها واددة نس بة مجیع احلراكت اخملتلرة ابلشدّ  تاكن  ة والضعف اإ

ّ  انة منها دون ما عداها ممتنع  معیّ  واكن صدور حركة ويضطعف یش تدّ  اأ مر   ل  ة فاقتضت أ وّ لعدم ال ولوي
8
 

أ عططا التاكثططف أ و الكيططف  ؛أ عططا الكططل والصططغر يف الطط ّ  :حبسططب اخططتالف اجلسططم ذي الطبیعططة

؛والتخلخل
9
كحال ما وحبسب ما خيرر عن.   أ و غری ذكل ؛اشهاشندمار ال ج اء وانر اأ و الوضع أ عا  

ة القوام وغلظ.في. من احلركة من رقّ 
10
اقتضت حبسب احلركطة وهطذا ال مطر  ذكل ال مر هو املیل ثّ و  

ةحمسوس يف احلركة ال ينيّ 
11
نسان من ال ّق ُيسّ   املنروخ في.  . املامنع ويوجد مع عدم احلركة كام جيده الإ

                                                             
  عن أ ن ُيّس وخيتلف املعا ن وعیل الثاينیكون الاس تثناء عن أ ن یمتكّ  تسرتی: عیل تقدیر الرواية ال ویل  1

 ن املنع ويف الثانیة من الإحساس كّ متمن  س تثناء يف ال ویلجرجاین: الا  2

وهذا السبب يريطد وجطوده يف مجیطع املقطولت فاملقصطود مطن ذكطره  اة ظاهر  جرجاین: قيل الإحساس يدّل عيل وجوده يف احلركة ال ينيّ   3

 تعممي وجوده 

یل بططؤ ات ل ّّنام عباراتن عن هذه الكيريّ ختالف بنی الرسعة والبطؤ ابلعرضیّ ّن الاأ  تسرتی: املقصود   4 ناّم یكطون رسيعطة ابلقيطاس اإ ة واإ

 وابلعكس 

   الوضع أ و غریه يف أ يشریازی:   5
عن لزم. بل الالزم شطأ ن.  كنّ. حصیح الانراكأ  يقال  صطالح ل ّن الرسعة والبطؤ من لوازم احلركة واملل وم لتسرتی: هذا خيالف الا  6

 هذا سهل  لكنّ  ،ذكل

7   ّ یل مجیطع احلطراكت میسطاوية فطال بطّد مطن أ مطرخ قبطل الشطدّ توالطبیعة من حيث ل  ،متناع اخللوّ اا ثبت تسرتی: مل  ة والضطعف ونسطبتها اإ

لیها لیصری سبب   ذ ء يحلركطة رسيطع أ و بطط اينضاف اإ فثبطت  ؛ال مطر هطو املیطل  وذكلمتنطاع التغطرّی ل يصطدر عطن الطبیعطة الغطری اخملتلرطة لاإ

یل املیلالا   حتیار اإ

ّما ذلات. كام يفش تداد والتسرتی: هذا الا  8 خطتالف احلركطة الصطورة املطذكورة أ و بواسططة أ مطرخ رطارر كرقّطة املسطافة وغلظهطا ل ضعف اإ

    بسببها

ذا اكن مطتخلخال   اام اكن اجلسططم أ شطّد تاكثر ططوكّط يالتخلخطل والتاكثططف[ أ   تسطرتی: ]أ عططا  9  هططذا يف اكن احلركطة فيطط. أ بططأ  وابلعكططس اإ

      غری احلقيقتنی نرشاش يفمار والاندالتخلخل والتاكثف احلقيقتنی والا

  ل وغلظ الثايناملاء لرقّة ال وّ  الهواء أ سهل من احلركة يف ّن احلركة يفاإ تسرتی: ف  10

 ا : والوضعیّة أ يض  خباری  11
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ذا سكن. يف الهواء ذا دبس. بیده حتت املاء وكام جيده من احلجر اإ یل وجطوده بقطو ه   اإ فالشط یخ أ شطار اإ
طة عیل وجوده لكون. حمسوس  ومل يورد حّ  ك. ميلاجلسم  ه يف دال حترّ  یل كونط. حمسوس  ا ا بل أ شطار اإ

ح  سُّ ُيح و بقو ه  یل كون. قابال   عامن  ب. امل ّل ولن یمتكّ ة والضعف بقو ه  للشدّ وأ شار اإ  فا يضعف ن من املنع اإ

یل قوّ أ ي يضعف  ذكل في.  ة املامنعابلقياس اإ
1
ا ابلرواية ال خرىوأ مّ  

2
ن متكّ فيكون قو ه    ن من املنطعواإ

شارةٌ  یل  اإ ماكن اإ عیل مغایرت. للحركة ا يدلّ ذكل ممّ ده والإحساس ب. عند عدم احلركة و وجو اإ
3
ّل وقو ه    اإ

شارةٌ  فا يضعف ذكل في. ّ  اإ یل أ ن في.  دثح وقد یكون من طباع. وقد ُيح قو ه    ة والضعفللشدّ  . قابلٌ اإ
یل أ ن ی ولح  من تأ ثری غریه فيبطل املنبعثح  بطال احلرارة العرضطیة الط   .ح فيعود انبعاثح  عن طباع. اإ اإ
لیها املاء لللودة یل أ ن ی ول یس تحیل اإ ّ    املنبعثة عن طباع. اإ للحركة ا اكن املیل هو السبب القريب مل

ما بوج.خ 
4
یل أ قساهما ااكن منقسم    اإ

5
یل مطا حتدثط. الطبیعطة ن. ما ُيدث من طباع املتحرّ مف   ك وينقسطم اإ

یل ما حتدث.  زه من ال رض وميل احلیوان عند النرس مكیل النبات عند تلّ مكیل احلجر عند هبوط. واإ
یل هجة ندفاع. الإراديّ ا مطن اجلسطم فيط. مكیطل السطهم عنطد  رطاررخ  من. ما ُيدث من تطأ ثری قطارسخ و  ؛اإ

ّ ا ن متناع عن ذكلوالاام ختتلف ال جسام يف قبو ه نرصا ه عن القوس واإ
6
 ة وغریهطاحبسب ال مور اذلاتیّ  

ة املیل الطباعي وضعرها وهو أ ن یكون ال قطوى حبسطب هو اذلي یكون حبسب قوّ  ختالف اذلاتّ لإ فا

اكحلجر العظميالطبع 
7
خطتالف الا ا وما عدا هطذامتناع  ا وال ضعف أ قلّ  قبول القرسيّ  عن امتناع  اأ كرث  
مّ متناع  اوذكل ككون ال ضعف أ كرث  یكون ابل س باب اخلارجة ن القارس من. اكلرمّل الصغریة ا لعدم متكّ ا اإ

اكلتبنة ن. من دفع املوانعلعدم متكّ أ و 
8
لیط. املوانطع تططرّ ت أ و لتخلخهل اذلي ل جهل   اكلریشطة أ و  سطهوةلب ق اإ

ّ  لغری ذكل ا اكن املیل هطو السطبب القريطب للحركطةومل
9
ك اجلسطم حطركتنی اكن مطن املمتنطع أ ن يتحطرّ و  

یل مقصد ماتقتيض توهّج   واددةاحلركة ال ا ابذلات ل نّ خمتلرتنی مع   یل غطری . عدم التوجّ ويل م ا اإ . اإ
یل كّ التوجّ  ا يل هماماحلركتان اخملتلرتان مع  ذكل املقصد و  ا وميتنع وادد من املقصدین مع   . وعدم. اإ

فاكن من املمتنع أ ن يوجد ميالن خمتلرطانا عدم. مع  و  اء شيئ   أ ن يقتيض اليش
10
 يف جسطم وادطد 

                                                             
ذا رفعنا حر  كّ  يتسرتی: أ    1   یكون عرشة أ منان اام اكن املامنع أ قوی اكن املیل أ ضعف كام اإ

 حساس ن املنع وعیل الثانیة من الاس تثناء من متكّ ال ویل یكون الا شریازی: فعیل الرواية  2

متاهما للحركة ول ميل ة احملرّ ّما للقوّ أ  شریازی:   3  كة فلوجودها عند اإ

  أ ةل شریازی: لكون.   4

یل  5  فاعلها  جرجاین: أ ي أ قساهما الثانیة لها مقيسة اإ
نّط. مينطع عطن قبطول اإ اكحلجطر العظطمي ف خطتالف اذلاتّ قبول اجلسم املیل وعدم قبو ه اترة  یكون بسطبب الا ختالف يفالا يتسرتی: أ    6

 مينع عن.  يّ لكون املنع الطبیع ختالف اذلاتّ ا مينع الصغری وهذا یسّمی ابلأ كرث ممّ يّ القرس 

  ختالف حمهلّ خيتلف اب ّن احلالّ اإ جرجاین: ف  7

  أ و لغری ذكل ككون املرارق قوي   قبوللررق أ ّن التبنة ضعیرة الرعل والریشة قويّة ال[ اتبنةجرجاین: ]ميكن. اكل   8

ناّم یمتشّ   9 ذا اكن املیل سبب  تسرتی: هذا ادللیل اإ ّ  اقريب   ای اإ نّ. اكل ةل ول يل م من لكن ذ اجامتع ال لتنی اهم قد بيّنوا اإ لیط. وعنط. اإ حامتل املیل اإ

 ة ليست بعّّل اتمّ 

جطامتعهام اذلي ل امتنطاع اجطامتع احلطركتنی امتنطاع اجد ميالن خمتلران[ قيل: املیل قد يوجد بدون احلركة فال يلط م مطن جرجاین: ]يو   10

یلعافدأ ّن امل جامتع احلركتنی فال ویلایس تل م  یلعافدهجة ل جيامع امل ة اإ ن اكن نرس امل یخرأ  هجة  ة اإ لهطا  اة أ و مسط تل م  عافدبدهية فاملیل اإ

 ا   الالكم قطع   تّ 

جوّزه  املعتل[ وصاحب ایران میّل کتاخبان.  ،1153 ]نسخ.طط 
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ابلرعل
1
دداهام ابذلات وال خرى ابلعرض بیل  ركة الشطخ  كح -كام جيوز أ ن جيمتع يف جسم حركتان اإ

نسطان  يف سرينة بنرس. ابذلات وحبركة السرينة ابلعرض كذكل جيوز أ ن يوجطد مطيالن كحجطر ُيمطهل اإ

 ّ ن وينخرق من. الهطواءبثقهل وهو ميهل ابذلات  سُّ . ُيح مييش فاإ
2
نسطان   وهطو مطيهل ابلعطرض اذلي هطو لالإ

ذا طرأ  عیل جسم  ابلرعل ميل قرسيّ  يّ طبیعذي ميل ابذلات فاإ
3
تقاوم السببان أ عا القارس والطبیعة  

فاإن غلب القطارس
4
وبططل الطبیعطيّ  وصطارت الطبیعطة مقهطورة دطدث ميطل قرسطيّ  

5
تأ رطذ املوانطع  ثّ  

فنائ.ة مع  ة والطبیعیّ اخلارجيّ  ويأ رطذ املیطل القرسطي يف  وتقطوى الطبیعطة حبسطب ذكل قلیال   قلیال   ا يف اإ
یل أ ن تقاوم الطبیعة البايق من املیل القرسيّ ة الطبیعة يف الاالانتقاص وقوّ  اجلسطم عطد   يفيبق زديد اإ

املیل ب وال الضعف فيكون ال مر   بأ رار الضعف الباقية فيها ویش تدّ د الطبیعة ميلها مشواب  دّ حتح  املیل ثّ 
  ةات املتضادّ مزتار احلادث بنی الكيريّ من الا اقريب   یعة واملیل القرسيّ ة الطب بنی قوّ 

ذا تقرر ذكلو  شارةٌ  وقد یكون من طباع.فنقول قول الش یخ  اإ یل املیلنی الطبیعيّ  اإ والنرسطاينّ  اإ
6
 ؛

شارةٌ  وقد ُيدث في. من تأ ثری غریهوقو ه  یل القرسيّ  اإ یل أ ن ی ول وقو ه   اإ فيبطل املنبعث عن طباع. اإ
شعارٌ  فيعود انبعاث. یل  اإ بطال القرسيّ   جامتعامتناع ااإ كطام  عوده عند زوال القرسيّ و  للطبیعيّ  املیلنی واإ

بطال احلرارة العرضیّ ل يف ذكل ابملاء وهو قو ه متثّ و  دال  صعوده وهبوط. یشاهد يف احلجر املرمّ  ة اإ
لیها املاء ّ ر كیريّ لتصوّ  ال  یس تحیل اإ ن كام ل جيمتع يف املاء حرارة وبرودة بل یكطون . ة التقاوم املذكور فاإ

یل هذه اترة   ةاحلرارة الغريبة واللودة اذلاتیّ  یتة متوسطة بنی غايبكيريّ  ار  أ بدا متكيّ  ى حرارة تسمّ و  أ ميل اإ
یل تل وتسمّ  اترة  و مسهام وذكل حبسب تراعل احلرارة ى ابمتوسطة بينهام ول تسمّ  اترة  و ى برودةأ ميل اإ

ذا دطال بطنی املیطل  اوالطبیعة امللدة كذكل هاهنطا ل جيمتطع يف اجلسطم مطيالن بطل یكطون أ بطد  العارضة 
یل القرسط واترة  یسمّ  اترة  الشديد  والطبیعيّ  الشديد القرسيّ  یل  ى ابملیل املنسطوب اإ ابملیطل املنسطوب اإ

والطبیعطة تراعل املیل القرسيّ وذكل حبسب  بعدهمام مع ا اترة  الطبع و
7
ة عطة املائیّطالطبی وكطام اكن فعطل 

فناعند وجود ما يضادّ و  اذلي تقتضی. وهو اللودة حرظ. عند وجود العرض  عند اخللوّ و  هؤ ه اكحلرارة اإ
جياد اللودة كذكل فعل الطبیعة يف اجلسم ما دام مرارق   ه عنطد وجطود املیطل املنبعطث عنهطا ا حليّ منهام اإ

فنائ. وعند رلوّ  جياد املیل الطبیعيّ  اجلسم عن املیل حرظ. وعند وجود ميل غريب خيالر. اإ فهطذا مطا  اإ

                                                             
 يّ مطع القرسط  يّ جطامتع الطبیعطااجلهة جلواز  ة يفحدّ ختالف اجلهة كام يدّل علی. ادللیل املذكور ل املتّ اتسرتی: ]واكن[ ابذلات وسقوط   1

 یرمي. الإنسان من فوق  ياحلجر اذل اد يفحتّ برشط الا
نسان ابذلات و ه ابلتعبیة رة علی. لكنّ ر. عیل احلركة املتوقّ موقوف عیل ميهل لتوقّ  تسرتی: وذكل  2 ذ املیل لالإ  . ابلعرض اإ

ن شطسنا أ ن نسطق  أ كطرث هطذه اتسرتی: هذا الالكم يدّل عیل جطواز   3 جطامتع املیلطنی لوجطوب وجطود السطبب عنطد وجطود املسطبب واإ

  هجتنی خمتلرنی يفل جيمتع ميالن خمتلران ابذلات  :الإیرادات قلنا

ناّم يوجد بعد املقاومةقرسّي ّن املیل ال [ قيل الواجب أ ن يقول قرس قارس ل  جرجاین: ]ميل قرسيّ  طط  كام رّصح ب.   ؛اإ

یل أ رذ معنّی  يّ املیل القرس  تسرتی: جيب أ ن تعمل أ نّ   4 یل أ ن ُيصل اإ   ويتعادل التقطاوم ثّ ل يغلب عیل الطبیعة دفعة  بل عیل التدرجی اإ

  اكن  ه يبأ رار الضعف اذل لكوّنا مشوبة   زديد ل دفعة  الا الانتقاص والطبیعة يف يف يّ رذ املیل القرس يأ  

لّ وهذا المتثیل ليس بيش ال  ل ابط جلواز أ ن يصری مغلواب   تسرتی: ممنوعٌ   5 یل دّد التعطادل  أ ن یكون املراد ب. المتثیل ابءخ اإ عتبار وصولها اإ

نّ. يصّح   نّ. افاإ یل یمطن شطأ ن. أ ن   يرهم من ظاهر الكم الش یخ أ ّن املیطل هطو احلطاةل الّطعمل أ  كطون حمسوسطة عنطد املدافعطة وهطو ينقسطم اإ

راد يّ طبیع یل اإ یل اخلرّة والثقل واإ  ختالف الإرادات والقوارس وخمتلرات اب يّ وقرس  يّ ينقسم اإ

ذ الطباع أ مّع من الطبیعة كام عرفت يفخباری  6   ]المن [ ال ّول النهج : اإ

ّّنا مامتنعة عن حتقّ   7  ق. فاإ
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ينبغي
1
جطامتع املیلطنی لطاكن اأ ن يتحقق لتندفع الإشاكلت ال  تورد يف هطذا املوضطع كطام يقطال لطو ل  

وضططعیف میسططاوينی احلجططران املیسططاوين الططمان یططرميهام قططويّ 
2
يف الصططعود  

3
ولططاكن وقططوف حبططل 

4
 

 اممتنع  تنی میساويتنی يتجاذب طرفاه بقوّ 
5
 

ّ قو ه  ن ّ    اها الطبعل حماةل حنو هجة يتورّ  ا یكون املیل الطبیعيّ واإ مّ مل ا فوق ا اكنت اجلهات ابلطبع اإ
مّ  مّ  ا حتت فاملیل الطبیعيّ واإ مّ  الروق وهو اخلرّ ا يتوّخ اإ وهطام بسط یطان قطل  السرل وهو الثا يتوّخ ة واإ

 وهجات حراكهتاكحراكهتا ة یكون ة واحلیوانیّ وما تقتضی. النروس النباتیّ 
6
ذا اكن اجلسم الطبیعيّ قو ه    فاإ

ّ مل یكح  ه الطبیعيّ يف ديّ  ن ّ ن  ه وهو في. ميل ل  ن لیط. ل عنط.. ل حماةل اإ ا اكن املیطل ملّط   ام ميیل بطبعط. اإ
ّ  الطبیعيّ  ن یل هجة اإ اكحلركطة وجطب  وهطو دطال غطری طبیعطيّ  ام يوجد عند اخلرور عن املاكن الطبیعطيّ اإ

لی. وهو دال السكونعدام. عند العود ا نّ  ناإ یل املاكن الطبیعيّ  ابلطبع فاإ جيب أ ن يبطل ميهل  الواصل اإ
ذ   لی. ومل یكن  ه ميل عن. فاإ ذا وضع  بأ نّ  عرتض الراضل الشارح عیل ذكلاو   هو عد  املیل ااإ احلجر اإ

ح  هو عیل ال رضو  الید حتت.   ميهلح  سُّ فقد ُيح

                                                             
وكیريّطة أ دطدهام ال خطر يعطمل سطقوط هطذه الشط بهة  يّ والقرسط  جامتع املیلنی الطبیعطیّ امتناع اا ذكران من ممّ ي[ أ  يا ينبغتسرتی: ]فهذا ممّ  1

ناّم يمّت  ان ممنطوٌع ملطا قطررّ  وذكل يّ القرسط  يّ الطبیعطعطاوق ياحلجطرین الصطاعدین لینطع و  يف يّ مع القرسط  يّ جامتع املیل الطبیعان لو جاز اإ ل ّّنام اإ

املیطل  ل نسمّل املالزمة جلواز أ ن یكون الإرالل بسبب القّوة والضعف ل بسبب املیلطنی وتسطق  املاهیّطة جلطواز أ ن يرطا :وميكن أ ن يقال

 ال خر هذا املیل وابلعكس ل ملا قلمت 

مل  :ن يتحطّراك حركطة میسطاوية  قيطلأ  ّن الررض عدم. فيلط م يف احلجرین ل   ذ ل معاوقة للمیل القرسيّ ]وضعیف میساوينی[ اإ جرجاین:   2

ة واددة لسطق  عنط. هام قوّ يلو قال: جسامن خمتلران ابلصغر والكل یرم ،جامتع املیلنی؟ نعمل جيوز أ ن یكون التراوت لتراوت الراعل ل ل

 طبیعة ل لوجود املیلنی ّن ذكل ملعاوقة ال اإ واكن اجلواب ما ذكره وهو  ؛الإشاكل تأ يّدذكل و 
یرميط. الضطعیف ل نّط. لطو مل جيمتعطا  يجامتع املیلنی یف احلجطر اذلابسبب  [ ل ّّنام لو تراوات في. لاكن ذكليف الصعود  میساوينی: ]خباری  3

فناء املیل الطبیع يفة القرسيّة الضعیرة مساويّة للقّوة القرسيّة القويّة في. لاكن القوّ   ؛نّط. ابططلٌ اإ الصطعود و  فتكون احلركتان میساويتنی يف يّ اإ

 ّن التراوت لتراوت القّوة القرسيّة أ  واجلواب مس تراد من التحقيق هو 

نقط   يّ هو الضعیف عن املیل القرس  املعاوق للحركة الطبیعیّة غری موجودة لینع احلجر املرمّ  يّ ّن املیل الطبیعتسرتی: ل   طط فطال یكطون أ 

ّ   من ال خر   يكام ينبغ يّ ابقخ مانع عن املیل القرس  يّ  أ ّن املیل الطبیعمل   عدم تساوهيام عح مل  عح ا مل

یل هجتنی خمتلرتطنی ف جيذب. جاذابن میساوين يف يحبل اذل»تسرتی: قال الإمام:   4  ّمطا أ ن يقطال مطا فعطل وادطد مطنهام فيط. فعطال  اإ القوة اإ

ء لطاكن الرعطل وادطدخ مطن القطادرین يش وادد منهام عن فعهل هو وجطود الرعطل ال خطر فلطو مل يصطدر مطن كّ  مينع كّ  يل ّن اذل وهو حمالٌ 

ا فرضطنا القطادرین میسطاوينی مل یكطن احلط  اّن ملّطل   أ و يقال فعل أ ددهام دون ال خر وهو حمطالٌ  عیل القادرین من غری مانع وهو حمالٌ  ار  متعذّ 

ط بوجود مقطدور أ دطدهام دون ال خطر أ ویل یل تطل كيوجطب أ ن يتحطرّ  امطن العكطس وأ يض  لّ اجلهطة خللوّ  اجلسطم اإ  لطاكن هطا عطن املعطاوق واإ

 وادد مطنهام لطو رطيّل  فعل كّ  يّن اذلأ   ومعلومٌ  وادد منهام فعل في. فعال   نّ. ظاهر البطالن أ و يقال كّ أ  لل ثر و  ااملوجب دون املامنع فاقد  

ّ   «جامتع املیلنیا يقتيض ب وذكلاجلان ذكل ياجلسم أ   كعن املعاوق لقتیض حتري  ق ذكرها احملقّ   فظهر من هذا توجي. املالزمة ال

ّن أ  واجلواب املس تراد مطن التحقيطق هطو  ؛لی.اإ  كنّ. لو مل جيمتعا في. توجد في. أ دد املیلنی دون ال خر وحينئذخ وجب أ ن يتحرّ : ل  خباری  5

 السكون ل ينرأ ء املیلنی 

ذ ليس هناك ميالن يتقاومان واجلواب    ل يقال فاكن ينبغطي أ ن ُيطدث املیطل الطبیعطيّ   قاوهمامتنتراء املیلنی ل ل ّن الوقوف لأ  طط جرجاین: اإ

     الطبیعة مقهورة ابلیسكنی القرسيّ  :اّن نقولل  

 جرجاین: يف البساطة والرتكیب   6
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 ّ ّ وأ جاب عن. بأ ن ن ام یكطون. اإ
1
دطنی یكطون يف مركط  العطامل يف ماكنط. الطبیعطيّ  

2
 يف ذكل أ نّ  واحلطّق  

ّل  ليس هو مرك  لل رض املاكن الطبیعيّ  ء مطن ال رض يف املطاكن   فطال يشالعامل اذلي هو نقططة مطا واإ
الطبیعي بل كوّنا يف ماكّنا الطبیعي هو كوّنا حبیث ينطبق مرك ها عیل مرك  العامل واحلجطر املنرصطل 

ذا  اماكنط. لطيس جط ء   فهو ليس يف ماكن. الطبیعطي ل نّ  عنها ابلرعل ما دام منرصال   مطن ذكل املطاكن واإ

 من ماكّنا اوصار ماكن. ج ء  نعدم ميهل اهبا ابلرعل  صار متصال  
3
 

أ قوى اكن أ منع جلسم. ام اكن املیل الطبیعيّ كّ و قو ه 
4
واكنت احلركة ابملیل  عن قبول املیل القرسيّ  

بطأ   القرسيّ  ّ   أ فرت وأ  مطنهام   دال الطبیعيّ وبنّی  وبنّی امتناع اجامتعهام وغریه املیلنی أ عا القرسيّ ا ذكر مل
ء من الالكم  املذكور لبناء ما جيي  دامهام عند تعارض الس ببنی فأ شار اإیل الاختالف اذلاتّ أ راد أ ن يبنّی 

بطأ   واكنت احلركة ابملیل القرسيّ علی. وأ شار بقو ه  یل احلال احلادثة  أ فرت وأ  م الس ببنیعند تقاو اإ
5
كام  

   رانهقرّ 
 (8) 
 اإشارة 

 ّ  [أ  ة ل خيلو عن مبد]يف بیان أ ن اجلسم القابل للحركة القرسي
ك ك بط. وابةلطّل ل يتحطرّ يتحطرّ  قرسطي   ة ول ابلرعل ل يقبل مطيال  اجلسم اذلي ل ميل في. ل ابلقوّ 

ّل قرس   يف تل املسافة جسم أ خر في. ميل ما  ك مثال  يف زمان ما مسافة ما ولیتحرّ  اك قرس   فلیتحرّ ا واإ

ّ ا مع. فتبنّی وممّ  ولیكن ميطل أ ضطعفكها يف زمان أ طول . ُيرّ  أ ن
6
مطن ذكل املیطل يقتيضط يف مثطل ذكل  

یل املسطافة ال ویل نسط بة زمطان ذي املیطل ال وّ رّ ال مان عن ذكل احمل  عطد  املیطلل و ك مسافة نسطبتها اإ
                                                             

ذا فكرت و  ؛وس نده ظاهر والكم هذا الشارح عیل الس ند يّ اجلسم طبیع .ماكن نّ. يفأ   ل نسملّ  يتسرتی: أ    1 املواضطع عطیل  ةت أ كرث جدواإ

 هذا الوج. 

ماكن وجطود ل نسملّ  :عرتض وقيلاعیل مرك  العامل؛ هذا لرظ.   ادنی یكون مرك  ثقهل منطبق   يمرك  العامل[ أ   تسرتی: ]دنی یكون يف  2  اإ

یل ال مطان  ورة  القرس يف بذكل كميل لو حترّ  يجسم ذ یل املسطافة ال ویل كنسط بة ال مطان اإ ال مان ال طول یكون نسط بة مسطافة حركتط. اإ

لّ  كذكل افیتنع أ ن يوجد ذو ميل یكون دا ه أ يض   ّن مطا ل ميطل فيط. كقطنطة أ و أ  سط تقراء  ابلمل  نّط. عحطأ    واحلطّق اعائق ط يّ  ملّا اكن املیطل الطبیعطواإ

ّ اإ ء ّن اليشأ  والتحقيق في.  ا قرس   كریشة ل يقبل املیل احملرّ  ذا اكن  ه معاوقة ما مع القارسناّم يتأ ث ّ  ؛ر عن القارس اإ ذا مل یكن فطال يتطأ ث ر كطام أ ّما اإ

ذا  ب ابلس یف ف يف ّ اإ العهن املنروش اإ  ر نّ. ل يتأ ث

ن اكن املاكن هو البعد   3 ا من ماكّنا[ اإ  طط جرجاین: ]ماكن. ج ء 

ل يف فتأ ّمط ؛ة ابحلجطر والطرمّل الصطغریة وأ مثالهطایّ فال ينقض الكّ  بيّن. مس تعدة لقبول املیل القرسيّ ن اكن[ أ ي يف جسم  یجرجاین: ]أ قوطط   4

 حتقيق. 

ذا مل یكن موانع رارجيّة كام مّر اكن أ منع جلسم.: ]طط خباری  [ اإ

شعار جبواز اجامتع املیلنی يف هجتنی يف اجلسم الوادطد ل ّن »طط قال الإمام:  ذا اكن معلطول املیطل هذا الالكم في. اإ البططؤ يف احلركطة القرسطيّة اإ

الطبیعّي؛ والعّّل واجبة احلصول عند حصول املعلول لط م حصطول املیطل الطبیعطّي دطال حصطول احلركطة القرسطيّة احلاصطّل ابملیطل عنطد املیطل 

 [  137، ص 2، ر الإانرات يف رشح الإشارات« ]القرسيّ 

 من العبارة  جرجاین: ل املیلنی كام توّّه. الإمام  5

یل   6 یل ميلهطا كنسط بة ال مطان اإ ذا نسطبناها یكطون نسط بة ميلهطا اإ تسرتی: ]ولیكون ميل أ ضعف[ بناء عیل أ جسطام الط  يه ذوات املیطول اإ

ذا  نّطام يطمّت ذكل اإ مل یكطن ال مان فيكون املیل الثاین نصف املیل ال ّول ويل م حينئذخ أ ن یكون زمان الثالث كنس بة عد  املیل وفي. منطع وهطو اإ

یل املسطا ذا اكنت كذكل فال ميكن فرض مسافة احخطری نسطبتها اإ فة املسافة الّ  وقعت فيها حركة ذي املیل ال ّول مكسافة عد  احلركة  أ ّما اإ

ددهيام مشرت  ذا اكنت اإ ذا اكنت املسافتان ذلوي املیول فق  أ ّما اإ ناّم يصدق اإ یل احلركة واملقّدمة الكیّة اإ  كة فال يمّت ال ویل كنس بة احلركة اإ
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 كطون حركتطا مقسطورین ذي ممطانع فيط.تف  رس مثل مسافت.ك ابلق فيكون يف مثل زمان عد  املیل يتحرّ 
   وهذا حمالٌ  ؤغری ذي ممانع في. میساوي  ال حوال يف الرسعة والبطو 

ّ  یريد بیان أ نّ   ،وقبطل اخلطوض فيط. ميل مطا ابلطبطع أ  ة ل خيلو عن مبداجلسم القابل للحركة القرسي

لها من ثالثة أ ش یاء ل بدّ احلركة  نقول قد ذكران أ نّ 
1
 ؤ  مطن الرسطعة والبططمعطنّی  مسافة وزمان ودطدّ  

ذا فنقول هاهنا  ترقااإ
2
فقد يعرضوادد من هذه الثالثة واختلف الباقيان  كّ  

3
بنی اخملتلرنی تناسطب  

الوادد ك ابحلدّ ابلترصیل أ ن املتحرّ وبیان.  ؛ما
4
يقطع مسافة طويّل يف زمان طويل  ؤمن الرسعة والبط 

یل املسطافة وقصریه يف زمان قصری یل ال مطان عطیل الیسطاوي  فتكون نسط بة املسطافة اإ كنسط بة ال مطان اإ

ك يف املسافة الواددةواملتحرّ 
5
فتكطون  أ بططأ  يف زمطان أ ططول أ رسع يف زمطان أ ق ط وحبطدّ  يقطعها حبدّ  

یل البط یل ال مان الطويل  ؤنس بة الرسعة اإ ك يف ال مطان الوادطدواملتحطرّ كنس بة ال مان القصری اإ
6
يقططع  

یل البطط أ بطأ  مسطافة أ ق ط أ رسع مسافة أ طول وحبدّ  حبدّ  كنسط بة املسطافة  ؤفتكطون نسط بة الرسطعة اإ
یل القصریة وتبنّی  زاء الرسعة  من ذكل أ نّ الطويّل اإ زاء و  الطول يف املسافة والق  يف ال مان ابإ مقابلهام ابإ

 ؤ البط

ّ عملح او  من ال مطان ا. ل ميكن أ ن يقال احلركة بنرسها تس تدعي شيئ   أ ن
7
وبسطبب الرسطعة  ،املسطافةو  

ّل  نا أ نّ  بيّ أ خر ل انّ  اتدعي شيئ  تس   ؤالبطو  غطری  مطا مطنهام فهطمي مرطردة    عطیل دطّدخ احلركة ميتنع أ ن توجد اإ

أ صال   اما ل وجود  ه ل یس تدعي شيئ  و  موجودة
8
یل نرسانیّ   ة والنرسانیّ  ؛ةة وغری نرسانیّ واحلركة تنقسم اإ

مطن و  ة وينبعث عنهطا املیطل حبسط بهامئلنی لها حبسب املالاملتخیّ  ؤد النرس دالها من الرسعة والبطحتدّ 
یل ما  أ و قرس ة ال  مبدؤها طبیعةا غری النرسانیّ البطیئة وأ مّ  وأ  ل احلركة الرسيعة املیل تتحّص  فتحتار اإ

ذ ل شعور  د دالها تلُيدّ   ذاهتا تاكد حتصل يف غری زمان لو أ مكطن  ة وغریها فهمي حبسبمئابملال ةمثاإ

ذاو  یل ما ُيدّ  اإ يقتضطیها د مطيال  مل ميكن ذكل فاحتاجت اإ
9

ّل د هبطا ول يتصطوّ  يتحطدّ ودطال    عنطد ر ذكل اإ

                                                             
ّّنطا یسط تدعی زمطاان  بطل مطن  1 یل ذاهتطا فاإ ّن احلركة ل بّد لها من مسطافة وزمطان ل ابلنظطر اإ  تسرتی: أ ي جيب أ ن تعمل أ ّن املراد من قومهم اإ

 حيث أ ّّنا واقعة عیل دّدخ من الرسعة والبطؤ 

؛ وقد س بق مثهل يف صدر الكتاب يف   2 شارة»جرجاین: أ ي أ ّي واددخ ّولها « اإ  « وّك حتقيق يتعلّق برتتيب»أ 

 جرجاین: للتحقيق من.   3

 تسرتی: مثال التراق يف الرسعة والبطؤ والاختالف يف الباقينی   4

 تسرتی: مثال اتراق املسافة ]و[ اختالف الباقينی   5

 تسرتی: مثال اتّراق ال مان واختالف الباقينی   6

نّ. ل ميكن أ ن يقال أ ّن   7 لی. واحلركة تسرتی: ]واعملح أ  ا ل ّن احلركة الرسيعة والبطیئة يقتيض زماان  كام ذهبمت اإ احلركة بنرسها[ هذا ل يمّت أ يض 

الرسيعة ال  فيها ميل يقتيض زماان  أ خر فيكون التراوت بنی العائق وعدم العائق بسبب هذا التراوت ل بسبب الترطاوت اذلي ذكطرت وذكل 

ا من اجلائ  أ ن ل یكون نّ. من حيطث هطو  ظاهٌر وأ يض  ذا وجدت ل خيلو عن دّد ما من ال مان كام للجسم فاإ احلركة من حيث يه موجودة فاإ

ذا وجد ل خيلو عن ماكن  نّ. اإ  مطلق غری موجود مع أ 

عطنّی [ بل تس تدعي مطلق ال مان ومطلق املسافة جلواز وقوعها يف ّك زمطان ويف ّك مسطافة وأ ّمطا املتس تدعي شيئ ا من ال مانطط جرجاین: ]

لّ    مل یكن وقوعها يف أ قّل من. لل مان فهو احلّد املعنّی من الرسعة والبطؤ واحلركة بنرسها ل تس تدعي شيئ ا معیّن ا من ال مان واإ

ا يف مقتضطاه وأ جيط  8 ّن لزم اليشء قطد ل یكطون معتطل  ا منهام أ ن یكون  ه مدرل يف اقتضاء ال مان فاإ ب جرجاین: ل يل م من اس تل اهما ددًّ

ّّنا يقتيض ال مان مقارنة للحّد ل ابحلّد   بأ ّن املراد اإ

 : لتحّددها (نگار انش ناس داش ی.ز )  9



 
                                                            طوسی اإلشاراتِت تفسیری حلّ مشکالت سینا در سنّ شناسی ابن تبیین حرکت

 

 

43 

ك وغریهعاوق بنی احملرّ مح 
1
فا يصدر عنهام 

2
ر فيهال يتصوّ  الطبیعة وذكل ل نّ  

3
من حيث ذاهتا تراوت 

4
 

ذا فرض والقارس اإ
5
ط عطیل أ تّ   املیطل يف ذاتط. خمتلطف و  بسطبب. ترطاوت امطا ميكطن أ ن یكطون ل يقطع أ يض 

 املیلفالتراوت اذلي بسبب. يتعنّی 
6
ء أ خطر  یكطون يش ؤاملذكور من الرسعة والبط ما يیبع. أ عا احلدّ و  

ّمط فهططو  ا اذلي مططن رطارر ذاتطط.ون. املعططاوق أ ّمطیسطمّ وهططو اذلی ك أ و غطری رططارر ا رططارر عطن املتحططرّ اإ
ا اذلي ليس من رطارر فهطو ل ميكطن أ ن وأ مّ  قة والغلظاكلهواء واملاء والرّ  ك في.ختالف قوام ما يتحرّ اك

 ذكل ئ.تقتيض ما يعوق. عطن اقتضطاو  اء ل ميكن أ ن تقتيض شيئ   ذات اليش ة ل نّ يعاوق احلركة الطبیعیّ 
 ّ فطاإذن يلط م مطن  ؛بطدأ  املیطل الطبطاعيّ ة وهو الطبیعة أ و النرس اللتان هطام م بل هو اذلي يعاوق القرسي

مطن احلركطة ويلط م منط. انترطاء  البططؤرترطاع الرسطعة و ا وادلاريلّ  اخلارجّ املعاوقنی أ عا   رتراع هذینا
 ّ  متنطاع عطدم معطاوق رطارجّ اعطیل  احلكامء بأ حوال هاتنی احلركتنی اترة   تاحلركة ول جل ذكل اس تدل

يف  ثبتوا مبطدأ  ميطل طبیعطيّ فطأ   عطیل وجطوب وجطود معطاوق دارطيلّ  واترة   ءمتناع وجطود اخلطالانوا فبیّ 
خطتالف ا وهو مسأ لتنا هذه ووجط. الاسط تدلل يف املسطأ لتنی أ نّ  اك قرس  جيوز أ ن تتحرّ  ال  ال جسام
 ّ زاء  ؤخطتالف الرسطعة والبططا اكن مقتضیة لاملعاوقة مل زاء الرسطعة والكثطریة ابإ اكنطت املعاوقطة القلطیّل ابإ

یل املعاوقة يف القّّل  ؤالبط یل املسافة والكرثة كنس بة املساففاكنت نس بة املعاوقة اإ  فيهام عیل التاكفطؤ ة اإ
یل ال مطان عطیلأ عا القّّل  زاء الكرثة يف ال خرى وكنس بة ال مطان اإ دداهام ابإ  الیسطاوي أ عطا القطّّل    يف اإ

زاء القّّل  ذا ثبت ذكل فلنررض متحرّ ابإ زاء الكرثة واإ اك عد  املعاوقة والكرثة ابإ
7
يقطع مسافة ما يف زمطان  

مع معاوقة أ قلّ  ازمان أ كرث ورالث   ویكون ل حماةل يف أ خر مع معاوقة ما يقطعهاو 
8
عیل نسط بة  من ال ویل 

يل م من ذكل اخللف لیساوي وجطود و  ل مان عد  املعاوقة ال ماننی فهو ل حماةل يقطعها يف زمان مساوخ 

املعاوقة وعدهما
9
ّل   طي ل  نخ أ  بل يف   أ ن عجعل حركة عد  املعاوقة ل يف زمانخ اإ ملطا  حمطالٌ  انقسم وهو أ يض 

؛مرّ 
10
  ذا تقریر مقاصده يف هذا البابفه 

                                                             
 خباری: أ ي متحّرك   1

 جرجاین: أ ي الطبیعة والقرس     2

لّ أ ي جيب أ ن یكون ذكل التحّدد بسبب متانع احملّرك ويه الطبیعة أ و القرسط وبطنی « ول يتصّور»: تعلیٌل لقو ه تسرتی3.   غطریه وهطو املیطل واإ

لّ  ّما أ ن یكون ذكل التحّدد من الطبیعة أ و القارس اإ   ّث القسامن ابطالن فال خيلو اإ

 جرجاین: يتعنّی ب. املیل يف مراتب.   4

 جرجاین: بل نررض حتریك. بقّوة واددة    5

 خباری: أ ي القرسّي أ و الطباعّي   6

وأ مّع من املعاوقة ادلارلیّة لو اقتضت احلركة من حيث يه يه مقتضیة ل مطان معطنّی  ءوحينئذخ ميتنع اخلالتسرتی: أ مّع من املعاوقة اخلارجيّة    7

ا تكون التراوت أ كرث ممّا يق ا یف مجیع الصور ال  وجدت نرس تل احلركة املطلقة لكن ذكل ابطٌل ل اّن جند صور  زاء اكن ذكل ال مان حمروظ  ع ابإ

لّ  لّ  نرس احلركة ويقول املس تد    ذكل املقدار اذلي يقتضی. نرس احلركة؛ لكن ذكل ابطٌل يل م أ ن یكون احلركة مع العائق كهمي ل مع. اإ

ّن القوی الساريّة يف ال جسام تنقسم حسب انقسام حملّها فیكن أ ن يوجد معاوقطة أ قطّل مطن ال ّول عطیل تطل النسط بة ابلتقسط مي   8 جرجاین: فاإ

 اذلي ل يقف عند دّدخ  

نّطام يلط م ذكل لطو مل یكطن احلركطة ذلاهتطا تسط تدعي قطدر   تسرتی:  9 مطن ال مطان  اتوجي. هذا أ ن يقال ل نسمّل تساوی زمان ذي املیل وعدم. واإ

ذا تس تدعی فال يل م ما ذكرت وهو ظاهٌر  ا أ خر؛ أ ّما اإ  وبواسطة املیل قدر 

 خباری: من أ ّن احلركة ل بّد لها من ثالثة أ ش یاء أ ددها ال مان  10

ا[ ممّا علمت.»این: يف المن  ال ّول يف قو ه: طط جرج يض  نّك س تعمل ]أ   « تنبي.: اإ
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عرتضاو 
1
عیل ذكل طائرة من املتأ خرین اكلش یخ أ يب الطلاكت البغطدادي وغطریه غمطا ذكطره الراضطل  
 دة املعاوقطةجطفیسط تجمعهام وا وبسطبب املعاوقطة زمطاان   احلركة بنرسها تسط تدعي زمطاان   الشارح وهو أ نّ 

ّ  ختتّ  و  ن ام خيتلف زمان املعاوقة بأ ددهام فاقدهتا فاإذن زمان نرس احلركة غری خمتلف يف مجیع ال حوال اإ

لیط.اكرثهتا وخيتلف زمان احلركة بعد تها و حبسب قلّ  ول يلط م عطیل ذكل نضیاف ما جيطب مطن ذكل اإ
2
 

 اخللف ول احملال املذكوران
3
 

احلركة بنرسها ل ميكن أ ن تس تدعي زماان   :وأ قول
4
 ؤمن الرسطعة والبطط ل مع ددّ ا لو وجدت ل ّنّ  

ذا فرض وقوع  ل حماةل أ بطأ  أ و اكنت يف نصف ذكل ال مان أ و يف ضعر.  یخرأ  يف زمان اكنت حبیث اإ
  مطنهام هطذا رلطٌف  ودطنی فرضطناها ل مطع دطّدخ  ؤوالبطط من الرسعة أ رسع من املرروضة واكنت مع دّدخ 

یل املنت اجلسطم اذلي ل مبطدأ  ميطل فيط. ابلطبطع ل ميكطن أ ن  أ نّ  املذكورة يف الكتاب يفادلعو  ولرنجع اإ

ّ ك ابلقرس يتحرّ  ن أ مكنواللهان أ ن . اإ
5
مسطافة  املیل اذلي هو املعاوق ادلارطيلّ  أ  ك مع عدم مبدفلیتحرّ  

                                                             
نّطام تطدّل عطیل   1 طط ]قو ه: واعرتض[ واعرتض جبواز ل وم احملال من مجموع ال مور املرروضطة ل مطن ّطّرد جسطم عطد  املیطل ومطا يف احلّجطة اإ

ّن ال نّ. هو املیل الطبیعّي فاإ عائق أ مّع ول يلط م مطن وجطود العطاّم وجطود اخلطاّص وأ جيطب عطن ال ّول بطأ ّن ّك وجود عائق عن احلركة ومل قلمت اإ

ّن التقدیر فطرض الیسطاوي فطا عطدا املیطل فطمل يبطق ّل من فرض عدم املیل وعن الثاين اإ ا فليس احملال اإ ذا اكن واقع   وادد من تل الرروض اإ

ّل بسبب املیل    التراوت يف ال مان اإ

ذ ل يل م ت   2  ساوي زماين عد  املعاوقة وقلیلها شریازی: اإ

 خباری: اخللف هو ل وم تساوي زماين عد  املعاوقة وقلیلها؛ واحملال هو وقوع حركة عد  املعاوقة يف أ نخ   3

اّن لطو فرضطنا ح  4 ركطة  تسرتی: أ ي احلركة ذلاهتا ل يقتیض ذكل بل ابعتبار الرسعة والبطؤ وذكل لو وجدت بطدوّنام يلط م اخللطف  وبیانط. اإ

أ خری واقعة يف نصف ذكل ال مان أ و يف ضعر. وحينئطذخ تكطون أ رسع مطن ال ّول وأ بططأ  وحينئطذخ يلط م أ ن یكطون املرروضطة ل مطع دطّدخ منهطا 

ناّم ميكن لو اكن املقتیض لل مان هطو یل ال ّول اإ یل الثاين كنس بة الثاين اإ عمل أ ّن وجود جسم رالث نسبت. اإ نرطس  رسيعة أ و بطیئة؛ هذا رلٌف  اإ

ذا اكن من املیلنی الطبیعّي والقرسّي حصّ ا ة من ال مان فال ميكن ذكل ل ّن اجلسطم الثالطث بسطبب املیطل القرسطّي يقتيضط ملیل القرسّي  أ ّما اإ

أ خر ومع هذا ال ائد يف ال مان حبسب املیل الطبیعّي ل يتحقق تل النس بة؛ والعجطب  زماان  عد  املیل وحبسب املیل الطبیعّي يقتيض زماان  

ّّنم قالوا ل جيمتع ميالن يف جسم وهاهنا بنوا هذه املس ئّل عیل صورهام يف اجلسم املرروض مع اختالف املرروض      اإ

ا»خباری: تقریر اللهان مع دّل الكم الشارح أ ن نقول:   5 ن ُيّرك اجلسم اذلي ل مبدأ  ميل في. ابلطبع قرس  ن أ مكن اإ فلیتحّرك مطع عطدم  ،اإ

مسافة ما كررخس مثال  يف زمان كساعة مثال  ولیتحّرك يف تل املسافة ويه فرخس جسم أ خطر فيط. مبطدأ   عاوق ادلاريلّ مبدأ  املیل اذلي هو امل

 ميل ومعاوقة ما؛ وظاهٌر أ ّن اجلسم ذا املعاوقة يتحّركها أ ي يقطع تل املسافة ويه الررخس الوادد يف زمطان أ ططول مطن زمطان عطد  املعطاوق

ركة ال  ل مع. فلیتحّركها يف عرش ساعات مثال  فيكون زمان قطع عد  املعاوقة تل املسافة عرشط ل ّن احلركة مع العائق یكون أ بطأ  من احل

زمان قطع ذي املعاوقة تل املسافة ولیكن جسم رالث في. مبدأ  ميل ومعاوقة أ قّل عیل نس بة يقتیضط أ ن يقططع يف ذكل ال مطان وهطو عرشط 

ل ويه املطراد ابملسطافة عطیل نسط بة زمطاين ذي املیطل افة الطیت قطعهطا ذو املعطاوق ال وّ ساعات عن ذكل احملّرك القارس مسافة أ طول من املسط

ناّم یكون معاوقة هذا اجلسم الثالث، عرش معاوقطة ذي املیطل ال ّول كطام أ ّن زمطان قططع حركطة عطد  ذكل الرطرخس عرشط  ال ّول وعد  املیل اإ

ّيه  جلسطم الثالطث يف مثطل زمطان ذي املیطل ال ّول وهطو عرشط سطاعات مسطافة أ ططول مطن فيقطع ا طط كام قرّرانطط زمان قطع ذي املیل ال ّول اإ

یل زمطان ذي املعطاوق ال ّول أ ي تكطون املسطافة ال ویل  لیهطا كنسط بة زمطان عطد  املعطاوق اإ املسافة ال ویل حبیث تكون نس بة املسافة ال ویل اإ

ا وهو عرشط سطاعات اكن عرش تل املسافة فيقطع يف عرش ساعات عرشة فراخس ل ّن زمان ذي املی ل ال ول وذي املیل الثاين ملّا اكن وادد 

یل الطويّل ال  يه عرشة فراخس كنس بة املیطل القطويّ  یل الضطعیف أ ي كطام أ ّن معاوقطة ذي املیطل ال ّول  نس بة املسافة القصریة ويه فرخس اإ اإ

ل مان عرشة أ مثال مسافة ذي املیطل ال ّول؛ عطیل مطا عرفطت اكن مسافة ذي املیل الثاين يف مثل ذكل ا عرشة أ مثال معاوقة ذي املیل الثاين

يف بیان النسب عیل الترصیل مطن أ ّن املتحطّرك يف ال مطان الوادطد يقططع حبطّدخ أ رسع مسطافة أ ططول وحبطّدخ أ بططأ  مسطافة أ ق ط فتكطون نسط بة 

یل القصریة فيكون ذو املیل الثاين يف مثل زمان یل البطؤ كنس بة املسافة الطويّل اإ عد  املیل وهو ساعة يتحّرك مثل مسافت. وهطو  الرسعة اإ

اكن نسط بة ال مطان الطويطل  افرخس ل نّ. ملّا حتّرك يف عرش ساعات عرشة فراخس فال حماةل يتحّرك يف ساعة فرخس طا ل ّن املتحطّرك ملّطا اكن وادطد  
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يف كهطا . يتحرّ نّطاإ  يف تل املسافة جسم أ خر في. مبدأ  ميل ومعاوقطة فظطاهرٌ  ك مثال  ما يف زمان ولیتحرّ 
عیل نس بة تقتيض أ ن يقطع يف ذكل ال مان  زمان أ طول ولیكن جسم رالث في. مبدأ  ميل ومعاوقة أ قلّ 

مع  ل وعد  املیل ل نّ ذي املیل ال وّ  زماينمن املسافة ال ویل عیل نس بة  ك مسافة أ طولعن ذكل احملرّ 

یل الطويّل  كنس بة املیلوددة ال مان یكون نس بة املسافة القصریة اإ
1
یل الضعیف القويّ   اإ

2
فيكطون يف  

كمطع ودطدة املتحطرّ  ك مثل مسافت. ل نّ مثل زمان عد  املیل يتحرّ 
3
یل ال مطان   تكطون نسط بة ال مطان اإ

یل املسافة  فسط نذكره مطن بعطدا احملطال بسطبب ال مطان وأ ّمط ؛فيل م اخللطف كنس بة املسافة اإ
4
واعطرتض  

الراضل الشارح بعد ذكل
5
یل بأ ّن نس بة أ ثر املؤثّ   ،رباّم ل تكون كنسبتهام أ ثر القويّ ر الضعیف اإ

6
 :قطال 

اجلسم يّ فاإن قيل قو 
7
  نقسام.ينقسم اب 

ةلعل القوّ  :قلنا
8
ّ املؤثرة   ن لام تتحّص اإ

9
 بل تنعدم عند التج ئةع علیها عند اجامتع ال ج اء ول تتوزّ  

1
 

                                                             
یل  یل ال مان القصری وهو ساعة نس بة املسافة الطويّل الیت عرشة فراخس اإ ططط املسافة القصریة ويه فرخس عطیل الیسطاوی وهو عرش ساعات اإ

ا  «فيل م اخللف وهو أ ن یكون زمان عد  املعاوق مثل زمان ذي املیل الثاين؛ وهللا أ عمل  طط ملا عرفت يف الترصیل أ يض 

 خباری: أ ي كنس بة حركة   1

یل القويّ   2 ددهيام ابإ  تسرتی: والصواب أ ن يقال كنس بة الضعیف اإ طا لطو اكن نسط بة القطويّ ملا مّر أ ّن القّّل يف اإ  زاء الكرثة يف ال خطری وأ يض 

یل الطويّل نس بة النصطیف واكن جيطب أ ن یكطون املیطل القطويّ  یل الطويّل لكن نس بة القصریة اإ یل الضعیف كنس بة املسافة القصریة اإ نصطف  اإ

 الضعیف؛ وذكل حماٌل 

 جرجاین: يف الرسعة والبطؤ   3

 هذا خباری: أ ي يف التذكری اذلی جيئی بعید   4

زاء امل  5 عطاوق  ّث جرجاین: اعرتض الإمام أ ّول  غمنع املقدمة القابّل بل وم كون احلركة مع العائق كهمي ل مع. بناء عطیل أ ّن ال مطان كّط. لطيس ابإ

ا جطاز أ ن ل يطؤثّر اكلقططرة الوادطدة يف نقط ذا ضطعف جطدًّ ّن املطؤثّر اإ ن أ ثّطر قال: ولنئ سلّمنا اللط وم فطال نسطمّل اسط تحاةل الطالزم فطاإ ر احلجطر واإ

نّطام یطرد عطیل اللهطان املبطا عطیل نسط ب ة القطرات في.؛ ث نقطض احلجطة ابحلطراكت الطبیعیّطة وابحلطراكت الرلكيّطة  واعطمل أ ّن السطؤال السطابق اإ

 املعاوقنی ل عیل اللهان املبّا عیل نس بة املسافتنی وال س ئّل الباقية مشرتكة بينهام 

ّ شارح بعد ذكلواعرتض الراضل ال طط شریازی: ] ّن املطؤث ر [ وقال: فلنئ سلّمنا ل وم كون احلركة مع العائق كهمي ل مع. فال نسمّل اسط تحالت. فطاإ

ن أ ثّرت القطرات في. ] ا جاز أ ن ل يؤثّر اكلقطرة الواددة يف نقر احلجر واإ ذا ضعف جدًّ  [ 139، ص 2، ر الإانرات يف رشح الإشاراتاإ

توجي. هذا أ ن يقال ل نسمّل أ ن یكون احلركة مع العائق كهمي ل مع. جلواز أ ن ل یكون لل ثطر الضطعیف تسرتی: ]رباّم ل یكون كنسبتها[   6

ذا وضعناها يف كرة امليان  یل القوّي اكلتبنة اإ  تأ ثری أ صال  ابلنس بة اإ

ا عیل هذه احلّجة ] لطف( در پطاين ّهطنی نوشط تار متام أ چن. تسرتی از خفرادلین رازی نقل کرده است در خبش پیوسطت )اقال الإمام معرتض 

نّ. الكم عیل املسیند ل اّن نقول عیل تقدیر تسطلی.شود بیان می  [  هذا أ خر اعرتاضات.  وأ ّما تقریر ال جوبة: فال ّول منها ظاهٌر وهو مدفوٌع مع أ 

ن لو اكن ال   ن لو اكنت احلركة مع العائق كهمی ل مع. اإ ناّم يل م اإ ذا بأ ّن الإشاكل ابقخ حباةل ل ّّنا اإ زاء احلركطة الرسطيعة والبطیئطة أ ّمطا اإ مان كّ. ابإ

زاء املیل يف اجلسم فال يل م ذكل  زاهئا وبعض. ابإ  اكن بعض. ابإ

 طط جرجاین: ]كنسبتهام[ املؤثّرین بأ ن ل يبقي للضعیف أ ثر أ صال  ویكون زمان. ك مان عد  املعاوقة ول معاوقة في. حیّت يل م اخللف 

ن مل یكطن قطوّ فاذلي خي»جرجاین: قال:   7 ن اكنت قّوة فق  حصل املطلوب واإ ة ّك وادطد مطن ة اكن حّصطّ  اجل ء الّصغری من تل القّوة اإ

ن ددثت انقسمت ابنقسطام احملطّل  ن مل ُيدث قّوة مل یكن للجسم قّوة عیل ذكل الرعل هذا رلٌف  واإ ال ج اء الصغریة كذكل فعند الاجامتع اإ

یل تل ال ج اء قيل: ل اس تحا«  وعاد الالكم املذكور  ةل يف ذكل ل ّن هذه القّوة يه القّوة املرروضة  أ و ل املنقسمة اإ

ذ هذا اجلواب غری قادحخ يف مقّدمة من مقّدمات.   8  خباری: في. نظر اإ

ّ جرجاین: أ ي حصّ   9 ناّم یكون مؤثّرة برشط ات فرباّم ينتهمي جط ء صال ال ج اء وأ ّما عند الانرصال ة ّك ج ء من أ ج اء اجلسم من تل القّوة اإ

یل دّد ل تبقي حصّ   ة من القّوة مؤثّرة فال ميكن القطع بصّحة وجود املیل املؤثّر عیل أ ّي نس بة یراد اجلسم يف الصغر اإ
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ّ ا  ذكل عیل فاإن دلّ  اوأ يض   یل معاوق فقد دلّ حتیار احلركة القرسي ة حتیطار الطبیعیّطاعطیل  اأ يض   ة اإ
لی. وأ عاد ما ذكروه بعین. ن ملیلطنی متخطالرنی ئأ  ة مبطدويل م من. أ ن یكون يف ال جسام الطبیعیّ  :قال ثّ   اإ

ط :قلنطا  ن قلمت معاوقة القوام اكفية هنطاكفاإ  :قال ثّ   وادد منهام ال خر يعوق كّ  ة يف اكفيّط افلطتكن أ يض 

 ّ معاوق ایكون يف الرل أ يض  أ ن ويل م من ذكل بعین.  :قال ثّ   ةالقرسي
2
  ّ الوجطود يف اةلیطع  . مس مترّ ل ن

  وأ ل م من. حمالت
 ا فيیسطاوی اجلط ءنقساهمنقسم ابها وت يف موادّ  لّ ة ما حتمن القوى اجلسامنیّ  ل أ نّ واجلواب عن ال وّ 

ة ة احلیوانیّطاكلقطوّ  نقسم ابنقسام اةلّلت ل يف مجّل منها و لّ حتمنها ما و  ور والطبائعيه اكلّص و فيها والكّ 
عرتاض ابملمنوع عن التطأ ثری ل والاوما حنن في. من الصنف ال وّ  اجل ء من احلیوان ل یكون حيواان   فاإنّ 

ّ بسبب الصغر غری وارد  وقد اشرتط يف الررض املذكور بسبب مانع رارجّ  .ل ن
3
ة عدم املوانع اخلارجيّ  

یل معاوق ومل يل م من اأ يض  ة حتیار احلركة الطبیعیّ  حنمنا ابوعن الثاين أ انّ  احلجة املطذكورة أ ن یكطون  اإ

ة كام مرّ يف الطبیعیّ  املعاوق دارل اجلسم البتة بل هو حمالٌ 
4
فهو هناك من رارج. فاإذن معاوقة القوام  

اكفية هناك
5
ّ وأ مّ    اتا الرلكيّطأ ّمطو  احلجة بعینها قامئة مع فرض الیساوي يف القطوام ل نّ  ،ة فالا يف القرسي

  نا من الررقملا بيّ فال يل هما ذكل 
6
 

(9) 
تذكری
7
 

 [ قسمن ]يف نري ال مان اذلي ل ي 

                                                             
ذا « ج ء من تل القوة عنطد الانرصطال لس نا نساعد عيل بقاء حّصة كّ »جرجاین: ]بل تنعدم عند[ قيل: أ ي   1 بطل لهطا دطّد مطن الصطغر اإ

ل   ی. امتنع بقاؤها بعد الانقسام فضال  عن تأ ثریها؛ فتأ ّمل انتهت اإ
ن اكنت غری متناهیة حبسب القسمة الوّهیّة لكنّها متناهیة حبسب الرعل فال ميكننا القططع بصطّحة »طط شریازی:  وعیل هذا مراتب الضعف واإ

 « وجود املیل عیل مجیع النسب ال  أ وردانها
ا معاوق[ ل    2 ن اكن طباعیًّا للرل اكن طباعة مقتضی ا للحركة وملا مينطع عنهطا وهطو حمطاٌل  فطاإن اكن جرجاین: ]يف الرل أ يض  ّن ذكل املعاوق اإ

 غری طباعّي جاز زوال الرشط فوجب جواز زوال املرشوط جفاز عدم حركة الرل ل ّّنا مرشوطة ابملعاوقة  
اّن فرضنا الیساوي فطا جرجاین: ]وقد اشرتط يف الررض[ أ ي فرض املتحّرك القرسّي بال معاو   3 ق داريّل اترة  ومع. اترة  أ كرث واترة  أ قّل فاإ

لّ  عدا املیل ادلاريّل كغلظ املسافة ورقّتها والصغر مانع رارجّ   ملطانع رطارر ملا تبنّی أ ّن اجلسم ل ينتهمي يف التج ئطة اإ  مطا ل يقبطل القسطمة اإ
صغر فرض رالث معاوقت. كطام ذكطرت جلطواز أ ن یكطون زمطان عطد  املعاوقطة يف غايطة عن طبیعة اجلسم  قيل: ولقائل أ ن يقول ميتنع مع عدم ال

ن قيطل نسط بة ضطعف الثالطث اإ  ضطعف  القّّل فيكون ذو املیل الثاين ابلقياس اإ  ذي املیل ال ّول يف غاية الصغر فال یكطون  ه معاوقطة  فطاإ
ذا اعتطل الثاين كنسبتهام بعینها وقد زال عن. ذكل الصغر املانع  قلنا: في ن يلط م حمطذور واإ جب أ ن يعتل حينئذخ زمان ضعف الثطاين ل زمانط. واإ

ا  زمان ضعف الثاين  أ ّدی الصغر الثالث أ يض 
 طط شریازی: لبناء النس بة علی. 

 جرجاین: يف قو ه وأ ّما اذلي ليس من رارر فال ميكن أ ن يعاوق احلركة الطبیعیّة   4
 طط أ ي يف احلركة الطبیعیّة   5
 جرجاین: وهو كون حركتها نرسانیّة خمتلرة حبسب التخیاّلت والإرادات   6
 : وهو كون حركتها نرسانیّة (نگار انش ناس داش ی.ز )

 طط وهو كوّنا حركة نرسانیّة 
ا من ال مان أ و يقتيض وعیل الك التقطدیرین ل يطمتّ   7  اللهطان؛ أ ّمطا خباری: ولقائل أ ن يقول حركة عدم املعاوقة ل ختلو من أ ن ل يقتيض قدر 

 عیل التقدیر ال ول فل ام ذكره الش یخ يف التذكری وأ ّما عیل التقدیر الثاين فل ام ذكره ابواللاكت 
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ّ  ر هاهناأ ن تتذكّ  جيب أ ن تقع في. حركة ما ل ميل  ه  جيوز . ليس زمان ل ينقسم حیّت أ ن
   ل تكون  ه نس بة اإیل زمان حركة ذي ميلو

یل ال مان املنقسم نس بةلو اكن زمان ل كام ل نس بة للنقطة ينقسم ملا اكن  ه اإ
1
یل اخل ّ   وحينئذخ  اإ
 ّ ن اكنت حركة عد  املیل واقعة في. وحركة ذي املیل يف ال مان املنقسم ملا مت ت هذه احلجة ل ّنا اإ

   عیل التناسب مبنیةٌ 

 پیوست )الف(
 ادلین رازی مندرر در یکی از حوایش بدرادلین تسرتی خفر الإانرات يف رشح الإشارات  خبشی از 

احلرکة من حيث  نّ ل   ابطلٌ  والثاين  و لأ   زماان   يس تدعت ن أ  ا مّ اإ ا ّنّ أ  احلرکة من حيث  :ن يقولأ  ولقائل »
ها واحلرکطة مطن حيطث قبل حصول كّ  منقسمة فيکون نصرها داصال   فةن یکون عیل مساأ  حرکة ل بّد و  يه
ذا يّ فيط. ميطل طبیعط ياجلسطم اذل :قطولنف  ذا ثبطت ذكلاإ ها عن ال مان و یس تحیل رلوّ  يه يه  غمیطلخ  كحتطرّ  اإ
ّ  فتل يّ قرس  اشيئ   يس تدعت ة احلرکة القرسي

2
أ خطر مطن  اقطدر   يسط تدعت ا حرکطة و ّّنطأ  من ال مطان مطن حيطث  

عن املیل  اجلسم اخلا  نّ ة ل  وعیل هذا التقدیر سقطت احلجّ   اجلسم ذكل ال مان بسبب العائق احلاصل يف
نّط.  ا اجلسطم ذو املیطل الضطعیفّمطأ  و  يه . احلرکة ملا يهیس تحقّ  ياذل القدر ّل اإ ل یکون حلرکت. من ال مان  فاإ

یسط تحقّ. بسطبب ذكل املیطل الضطعیف يُيصل  ه مع ذكل ال مان زمان أ خطر أ زيطد منط. وهطو اذل
3
وابةلطّل  

ّ اإ فاحملذور  نام یکون ن اإ
4
ة زاء احلرکطبطل بعضط. ابإ  ذا مل یکطن کطذكلاإ ا مّ أ    مقابّل العائق . يفلو جعلنا ال مان كّ  

کام احلرکة مع العائق نّ أ  زاء العائق فمل يل م وبعض. ابإ 
5
يه 

6
 « ل مع. 

ّ اإ و » :ث قال ّ أ  منا ن سل ّ مل قلمت لکن  . يل م ذكلن ن ّ أ  جطاز  اذا ضعف جطدًّ اإ ر املؤثّ  نّ اإ . حماٌل فاإ ل أ  ر  ن ل يطؤث
أ ّن ن ولتری 

7
من املاءالقطرة الواددة  يف 

8
  « رالقطرات الکثریة تؤثّ  نّ أ  نقرة احلجر مع  ر يفا ل تؤثّ ّنّ اإ ف 

 اجلسم الصغری مطن تطل خيّ   ين ينقسم ابنقسام. اذلأ  اجلسم ل بّد و   يفة احلاةلّ ل يقال القوّ » :ث قال
 جط اء الصطغریة الط ج ء من ال   ة كّ حّص  ة اكن داةلّ ن مل یکن قوّ اإ ة فقد حصل املطلوب و ن اكن قوّ اإ ة فالقوّ 
اجلسم ذلكل

9
ن مل ُيدث مل یکن للجسطم الکبطری اإ و ل ُيدث فأ  ة ن ُيدث قوّ أ  ا مّ اإ ج اء ال   فعند اجامتع تل 

:  نقطولانّ ويعطود الطالكم املطذکور ل   ة انقسمت ابنقسام احملطلّ ن ددثت قوّ اإ و  ؛الرعل هذا رلٌف  ة عیل ذكلقوّ 
نسملّ 

10
ّ اإ ها ة ولکنّ ة قوّ القوّ  اجلسم من تل ج اء ذكلأ  ج ء من  ة كّ حّص  نّ أ    اتّصطالام يبقی برشطط ن

11
 تطل 

                                                             
يیّة أ دد املقدارین املتجانسنی عند ال خر املتجانسان هام المان يرّضل أ ددهام عیل ال خر ابلنصف   1  جرجاین: ل ّن النس بة أ 
 شيئ ا  2
نّ. ُيصل  ه  3  مع ذكل ال مان زمان أ خر أ زيد من. وهو اذلی یس تحق. بسبب ذكل املیل الضعیف طط فاإ
 طط أ ن   4
 طط كام  5
 كهمی  6
 طط أ ّن ن ول  7
 طط من املاء  8
 + اجلسم   9
 + ل  10
 لطط اتصا  11
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فلست أ ساعدا عند الانرصال مّ أ  ج اء و ال  
1
 ة دّد معنّی القوّ  ة بل لتلالقوّ  ج ء من تل ة كّ عیل بقاء حّص  

بقاؤهالی. ث يقع اإ ذا انتهیت اإ الصغر  يف
2
ن اكنطت اإ وعیل هذا التقدیر یکون مراتب الضعف و   بعد الانقسام 

 رعلالها متناهیة حبسب ة لکنّ غری متناهیة حبسب القسمة الوّهیّ 
3
ة وعیل هذا التقدیر ل ميکننا القططع حبّصط 

 ّ ّ اإ و  وردانها ثّ أ  یت وجود املیل عیل مجیع النسب ال ّ لکن احلجّ  منا ذكلن سل کامذکرمتوها   ة ال
4
ف توقّ  يضتتق  

احلرکة
5
  ّ رلتة لو احلرکة الطبیعیّ  نّ أ  ة عیل وجود ميل عائق عنها وبیان. القرسي

6
لوقعتعن العائق  

7
ل حماةل  

تمان ولو وجدز  يف
8
لوقعتمع العائق  

9
نس بة فلو  یل الثايناإ  ال ّولل ولاكن لل مان وّ طول من ال  أ  زمان  يف 

یل زمان احلرکة معاإ نس بة زمان احلرکة اخلالیة عن العائق  ال ّولیل العائق اإ وجد عائق فنسبت. 
10
 يّ العائق القو  

مع العائقل  مين یکون احلرکة مع العائق که أ  ل م 
11
احلرکطة  ذکطروه يف يالبیطان اذل نّ أ  فقطد ابن   وهذا حمطالٌ  

 ّ عن.ة ل توجد بدون ميل عائق داصل القرسي
12
 کت بطبعها سطرال  ذا حترّ اإ رض ة اكل  احلرکة الطبیعیّ  بعین. يف 

للحرکةن یکون فيها ميل عائق لکن املیل العائق أ  جيب 
13
یل هجة اإ السرل بل  اإیل السرل ل یکون ميال   اإیل 

ال رض يفیکون  نأ  خری ويل م أ  
14
ّ  ابطلٌ  السرل وذكل اإیلميل ابلطبع ل     «راقابلت

نّ ل يقال »قو ه: ث قال:  اإ
15
يقعن أ  ة ل بّد و احلراكت الطبیعیّ  

16
لهطا مطن خطرق  مسافاة مملوة ول بطدّ  يف 

 ّ  انّ ل    زمان ل املل  لوقعت احلرکة ل يف قلنا لو فل جل ذكل ؛املل  فتحصل املعاوقة بسبب ذكل صال ذكلات
مل   نّ أ  هذا اعرتاف ب نقول

17
ّ أ  هذه املعاوقة و  املسافة اكفية يف  ّ  . ل داجة ابجلسم يفن یل اإ ة قبول احلرکة القرسي

  «رادوهأ  معاوق أ خر سواه وهو يبطل ما 
املیطل  نّ عن املعاوق وهو ُيط  ل   اعن املیل املعاوق رالی   م جعلوا اجلسم اخلا ّنّ أ  والتحقيق هو »قال: 

مطلق املعاوقعدم  ول يل م من عدم معاوق راّص  املعاوق راّص 
18
ة معطاوق کطون املسطافة مملطوّ  نّ أ  بطدلیل  

  «ه عن املعاوقمل يل م من رلّو اجلسم عن املیل رلوّ  ذا اكن کذكلاإ   فايض  أ  
تأ ثّرهطاف سط تدارة يلط م توقّطعطیل الا الرطل كحتريط رة يفة املؤثّ فالقوّ  ايض  أ  و »ث قال: 

19
احلرکطة عطیل  يف 

 للحرکطة ة عّّل اكنت الصورة الرلکيّ  ان اكن طبیعیًّ اإ املیل  ذكل نّ ل   ابطلٌ  حصول هذا املیل العائق لکن ذكل

                                                             
 فليست یساعد  1
بقاؤها  2  اإ
 العقل  3
 طط كام   4
 + الطبیعیّة  5
 رلیت  6
 لوقرت  7
 وجد   8
 لوقرت  9
 ل مع  10
 مع.   11
 طط عن.  12
 من احلركة  13
 لل رض  14
نّ   15  طط اإ
 یكون  16
 هذه  17
 معاوق مطلق  18
 تأ ثریها   19
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وللمیل
1
عناكن جائ  ال وال  ان مل یکن طبیعیًّ اإ و  ؛الٌ حم وذكل امرین متقابلنی مع   ل  العائق عنها فيکون عّّل  

2
 

ذا اكن الرشط ممکن ال وال اكن اإ لکن قبول احلرکة مرشوط بوجود املیل العائق و  طبیعة الرل مع بقاء الرل
الرل وهو فيل م جواز السکون عیل کذكل ايض  أ  املرشوط 

3
 «  وهللا أ عملاحملال عنده 

4
 

ّ  نّ أ  واعمل »ث قال:  ّ اإ تها ذکروها بتقدیر حصّ   ادللةل ال تدلّ ام ن
5
أ نّ عیل  

6
في.ام يقبل احلرکة فال بّد كّ  

7
من  

كاّم نّ أ  ميل عائق عن احلرکة ل عیل 
8
نّ ف كتحرّ ي   ينرذ في.حرکت.  اإ

9
بسبب 

10
  «املیل 

 پیوست )ب(
 الإشارات والتنبيهاتدو روايت از سلسلۀ س ند قرائت کتاب 

                                                             
 واملیل  1
 من  2
 طط الرل وهو  3
 طط وهللا أ عمل  4
 دلّت  5
 طط أ نّ   6
 طط في.  7
 طط كاّم  8
 طط ينرذ في.  9
 بواسطة  10
 

 نصریادلین الطويس

فريدادلین محمّد بن حيدر بن ادلاماد 

 النيشابوريّ 

الرسخسّ صدرادلین   

ادلین الغیالينّ  أ فضل  

 أ بوالعبّاس اللوکريّ 

 احلکمي هبمنیار

 ابن سينا

 

 
478روايت اول: نسخۀ مجموعۀ احسلر   

(9گاچک: )  الف 82رگ ب   

 

براهمي )ابن ال کراين( مشس ادلین محمّد بن اإ  

 ادلین الرشواين مشس

 خواجة نصری محمّد الطويسّ 

 أ ثریادلین املرّضل ال هبريّ 

براهمي امل يّ  ش یخ قطب  ادلین اإ

مام خفرادلین الرازيّ   اإ

 ادلین محمّد املسعودّي  ش یخ رشف

 «ابن اخلیّام»ش یخ ابوالرتح معر مشهور بط

 هبمنیار

 ابن سينا
 

 142ادلین صردي، جدل دوم،  ، صالحالوایف ابلوفياتروايت دوم: 

 (14-13)برکت: بيست و شش/ شهاده: 

 



 
 1396، پاییز و زمستان 32جاویدان خرد، شماره 
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 )ر(پیوست 

 دّل مشالكت الإشاراتادلین داماد و  نصریادلین طویس، فريد
  

بر پایۀ آنچه در سرآ،از کتاب وی  حلّ مشکالت اإلشاراتدربارۀ انگیزۀ طوسی از نگارش 
دربنارۀ شنرح رازی  و    ء( اظهار نظر برخی از ظرفا1توان دو انگیزه را بیان کرد:  آمده است می

مقام مفسّر و نه معترا. ویسنوفسکی در مقالۀ خود به  سینا در ( کوشش برای تفسیر رأی ابن2
شرح رازی، جرح است امّا از اینکنه   ءکند که به باور برخی از ظرفا این سخن طوسی اشاره می

این ظریف چه کسی ممکن است باشد سخنی به میان نیاورده است. آنچه اینجانب در یکنی از  
، کتابخاننۀ مجلنس   4، صفحۀ 10629رۀ طوسی )نسخۀ شما حلّ مشکالت اإلشاراتِهای  نسخه

شورای اسالمی( با آن مواجه شدم چه بسا از نام این ظریف رمزگشایی کند. در این نسنخه در  
)بنگرید به: پیوست د( «. فرید داماد استاد الشارح»این عبارت آمده است: « بعض الظرفا»توضیت 

ز میر سیّد شنریف جرجنانی   این نکته از آن جهت دارای اهمیّت است که حواشی این نسخه ا
الندین رازی ینا فرزنند     است و چه بسا از طریق سنّت شفاهی از یکی از استادان خنود، قطنب  

الدین شیرازی، از این نکته آگاه شده باشد. آنچه مسلّم است این است که بنا بنه تصنریت    قطب
بنر تصنریت در   در این نسخه، نصیرالدین طوسی شاگرد فریدالدین داماد نیشابوری بنوده و بننا   

النف(   82بنرگ   478اُسلر شنمارۀ  مجموعۀ )نسخۀ  حلّ مشکالت اإلشاراتای دیگر از  نسخه
( ضنمن معرفنی   9لدین داماد فرا گرفته است. آدام گاچنک )ص   را نزد فریدا اإلشاراتطوسی 
از مجموعۀ کتابخانۀ اُسنلر در منک گینل کاننادا      478به شمارۀ  حلّ مشکالت اإلشاراتنسخۀ 

دایی پزشک ایرانی به نام میرزا سعید از شهر همدان به ویلینام اُسنلر )درگذشنت در    )نسخۀ اه
را بر پاینۀ   اإلشاراتاش(، سلسلۀ سند قرائت  میالدی( پزشک مشهور در روزگار زندگی 1919
بینان   الوافی بالوفینات در  الف( متفاوت با نقل ابن األکفانی 82ای در همین نسخه )برگ  نوشته

الندین دامناد و در نقنل ابنن      را ننزد فریند   اإلشنارات ین نسخه، طوسی کتناب  کرده است. در ا
الدین ابهری فراگرفته است. برای آگاهی بیشتر و نیز سنجش این دو سلسنلۀ   األکفانی، نزد  أثیر

قرائت بنگرید به پیوست )ب( در پایان این نوشتار. انگیزۀ دیگر که طوسی را بر آن داشته است 
اهتمام بورزد این است که به باور طوسی در سنرآ،از کتناب    اإلشاراتر تا به تصنیف شرحی ب
سینا نسبت به آنچه درصدد تفسیر آن است باید تا آنجا که در تنوان دارد   خود مفسّر سخنان ابن

ای روبرو شود که نتواند محملنی نیکنو    سینا باشد مگر آنکه با نکته ملتزم به یاری و دفاع از ابن
ه از سر عدل و انصاف، آن نکته را آگاهی دهد. برای آن بیابد آنگا
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وست )د(پی  

اشارۀ مری س یّد رشيف جرجاین ب. فريدادلین داماد اس تاد نصریادلین طویس 

 
 پیوست )ه(

 1/1347رسأ غاز نسخۀ جار هللا 

  
 

 پیوست )و(

 (ب 255احسلر )انم عبیدهللا العلی در اجازۀ قرائت ک. برای ابوالقامس ابرقوهی صادر کرده 

 



 
 

 
 

 1396پاییز و زمستان ، 32جاویدان خرد، شماره 
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 پیوست )ز(
 ادلین خباری ادلین شریازی برای س یّد برهان اجازۀ قرائت قطب

 الف( 251)نسخۀ مجموعۀ احسلر، 

 
 

 پیوست )ح(

 دّل مشالكت الإشاراتکتابت تنوین در دو نسخۀ کهن از 

  

 
 Or 95کتاخبانۀ دانشگاه لیدن، نسخۀ 

 

 
 478 نسخۀ گیل، مجموعۀ احسلر کتاخبانۀ دانشگاه مک

 

 

 

 


