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نصيرالدين  تأليف  عروض)،  علم  (در  معياراألشعار 
محمدبن محمد طوسی (597ـ672ق) به همراه ميزان 
األفكار فی شرح معياراألشعار، تأليف محمدسعدهللا 
تصحيح  هجری)،  سيزدهم  (سدۀ  مرادآبادی  مفتی 

محمد فشاركی، 631ص، 1389ش.

معياراألشعار در علم عروض و قافيه شعر پارسی و تازی از 
آثار ابوجعفر محمدبن حسن ملقب به نصيرالدين (597 
خواجه،  آثار  ديگر  چونان  كه  كتاب  اين  است.  ـ672ق) 
نثری پيراسته دارد و از ترتيب و تنسيقی متقن برخوردار 

است، به جهاتی در زبان فارسی دارای اهميت است.
در تصحيح انتقادی كتاب، نسخۀ كتابخانۀ احمد ثالث 
استانبول اساس قرار گرفته است. تاريخ كتابت اين نسخه 
سال 702ق است و با نسخه ای كه بر خواجه خوانده شده 

مقابله گرديده است.
ميزان األفكار، شرح معياراألشعار، تصنيف موال محمد 

سعدهللا مفتی مرادآبادی است كه از دانشمندان و اديبان 
اين  است.  هندوستان  در  قمری  هجری  سيزدهم  سده 
عين  در  كه  است  معياراألشعار  بر  جامع  شرحی  كتاب 
مبهمات  و  مشكالت  توضيح  به  معياراألشعار،  متن  ضبط 
اين كتاب می پردازد. اين اثر نخستين بار به سال 1263ق 
در هند به چاپ رسيد و اينك با تصحيح مجدد همراه با 

متن معياراألشعار منتشر می شود.

نصيرالدين  خواجه  كالمی  و  فلسفی  انديشه های 
طوسی، تأليف هانی نعمان فرحات، ترجمۀ غالمرضا 

جمشيدنژاد اول، 428ص، 1389ش.

و  علمی  پژوهشگر  يك  تنها  طوسی  نصيرالدين  خواجه 
فلك شناس رياضيدان نبوده است، بلكه او فيلسوفی بوده 
كه يك دستگاه فلسفی كمال پذير، از هر دو جنبۀ عملی 
وضعيت  همچون  وی  وضعيت  است.  داشته  نظری،  و 
و  ابن سينا  و  فارابی  و  ِكْندی  قبيل  از  اسالم،  فيلسوفان 

ديگران است.
دو  درگير  غزالی  ابوحامد  از  پس  اسالمی  فلسفۀ 
و  می كند  غزالی  با  همگامی  كه  جريانی  گرديد:  جريان 
با فلسفه گرايی پنهانی به چيره سازی شريعت می پردازد. 
پرچمدار اين جريان همان فخر رازی است. جريان ديگر، 
جريانی است كه آشكارا دين پژوهی می كند و به راستی به 
فلسفه گرايی می پردازد، و شاخص ترين پردازندگاِن بدان، 
همان نصيرالدين طوسی است. و اين موضوع در حقيقت، 
خود نشان می دهد كه پيكار ميان فيلسوفان و متكلمان با 

پيدايش مؤلف تهافت الفالسفه پايان نپذيرفته است.
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تأليف  فارس)،  سلغريان  (تاريخ  جامع التواريخ 
718ق)،  (درگذشتۀ  همدانی  فضل هللا  رشيدالدين 
تصحيح و تحشيۀ محمد روشن، 143ص، 1389ش.

خواجه رشيدالدين فضل هللا همدانی (درگذشتۀ 718 ق) 
سلطنت  دورۀ  سراسر  در  دانشمند  مورخ  و  عالم  طبيب 
سلطنت  ابتدای  در  و  اولجايتو  او  جانشين  و  غازان خان 
ابوسعيد مقام وزارت ايلخان را داشت. او به واسطۀ علم و 
مهارتی كه در طب داشت به دربار ايلخان راه يافت و در 
سايۀ تدبير و سياست به مرتبۀ وااليی رسيد. او به عنوان 
تاريخی  تأليفات  و  دارد  ممتاز  مقامی  برجسته  مورخی 
وسيعش به لحاظ وسعت و اعتبار و شيوۀ علمی اعجاب و 

تحسين محققان را برانگيخته است.
بخشی  كه  گذاشته  يادگار  به  خود  از  متعددی  آثار  او 
تفسير،  نظير  دينی  معارف  در  شماری  تاريخ،  حوزۀ  در 
علوم قرآن و احكام و اندكی در طب و آيين مملكتداری 

می باشد.
در اين ميان جامع التواريخ برجستگی خاصی دارد. البته 
اين اثر تأليف مستقيم خود او نيست، بلكه توسط گروهی از 

محققان و مترجمان و زير نظر وی آماده شده است.
تاريخ  تأليف  غازان خان،  فرمان  به  نخست  رشيدالدين 
پايان  به  آن  تدوين  آنكه  از  پيش  اما  كرد.  آغاز  را  مغول 
تاريخ  اين  درگذشت.  704ق  سال  در  غازان خان  برسد، 
در دورۀ جانشين و برادر وی، سلطان محمد اولجايتو، به 
انجام رسيد. سپس از سوی اولجايتو مأمور شد تا تاريخی 
عمومی تأليف كند. او اين كار بزرگ را شروع كرد و تأليف 

جامع التواريخ پس از قريب به چهل سال به پايان رسيد.
اثر حاضر بخش مربوط به تاريخ سلغريان فارس است. 

معتبرترين  اساس  بر  كه  است  بار  نخستين  برای  اثر  اين 
نسخ تصحيح و به زيور طبع آراسته می شود.

 
تأليف  عملی)،  هندسۀ  (در  النجارة  كتاب  ترجمۀ 
(328ـ388ق)،  بوزجانی  محمد  محمدبن  ابوالوفاء 
با  همراه  تحقيق  و  تصحيح  ناشناخته،  مترجمی  از 
ترجمۀ متن اثر به فرانسه جعفر آقايانی چاوشی، با 

مقدمۀ برنارد ويتراک، 490ص، 1389ش. 

منجم  و  رياضيدان  388ق)  (328ـ  بوزجانی  ابوالوفای 
نام آور ايران اسالمی در بوزجان، كه امروزه بخش كوچكی 
از تربت جام است، متولد شد. زمان زندگی وی مصادف با 

حكومت آل بويه بود.
به  خود  زادگاه  در  نجوم  و  رياضيات  آموختن  از  پس 
و  عضدالدوله  دربار  رياضيدانان  جزو  و  شد  رهسپار  بغداد 

پسرش بهاءالدوله قرار گرفت.
دستور  به  عملی  هندسه  در  را  آن  كه  النجارة  كتاب 
اين  رياضی  آثار  جمله  از  است،  نوشته  ديلمی  بهاءالدوله 
است.  علمی  شاهكاری  خود  نوع  در  كه  است  دانشمند 
استناد  و  عنايت  مورد  مختلف  زمانهای  در  همين رو  از 
رياضيدانان پس از خود بوده است. شروح ابن يونس موصلی 
و  عربی  به  اولی  كه  كتاب  اين  بر  يزدی  باقر  مالمحمد  و 
دومی به فارسی است هنوز موجود است. گذشته از اين دو 
شرح، دو ترجمۀ فارسی كهن از اين كتاب موجود است كه 
يكی از مترجمی ناشناخته بوده و ديگری ترجمه ای است 

از رياضيدان قرن نهم هجری ابواسحاق كوبنانی.
مترجم  از  كهن  فارسی  ترجمۀ  اساس  بر  حاضر  كتاب 
ارائه  آن  فرانسۀ  ترجمۀ  با  همراه  و  تصحيح  ناشناخته 

می شود.


