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مقدمه
چون عالمه قطبالدین شیرازی از ب،رگترین طبیبان و متفکران فرهنگ اسـالمی اسـت
و به وجهی مقام علمی او باالست که میتوان او را تالی تلو بوعلی سـینا در ایـن فرهنـگ بـه
حساب آورد و محال مینماید که بتوان سخن از حسب حـال او گفـت و اشـارتی بـه دوران

وحشتزا و دهشتناک روزگـار او نکـرد .خوشـبختانه تـاریخ جهانگشـای جـوینی و تـاریخ
تج،یۀاالمصار و ت،جیه االعصـار (تـاریخ وصـاو) بـا نثـر مصـنع آن حـواد آن ایـام را در
دسترس جویندگان به تفصیل گ اردهاند.
عالمه قطبالدین شیرازی چون در فارس پا به عرصۀ حیات گـ ارده بـود و حاکمـان بـا
درایت فارس که در تاریخ به نام اتابکان فارس مشتهرند چنان تشخیص دادنـد کـه طاقـت و
قوت جنگ با مغوالن را ندارند؛ ل ا بر آن رفتند که قبل از هر برخوردی با ایـن آدمخـواران
مغولی از در صل ،درآیند و خطّه فارس را از دستبُرد آنان برکنار دارنـد ،خوشـبختانه رأی
آنها عملی شد و فارس از این آسـیب مصـون مانـد و عالمـه توانسـت دوران کـودکی را تـا
چهاردهسالگی در حجر پدر به آرامی زیست کند و چون پدر از پ،شکان بود با وجـود کـم
سالی از تجربیات پ،شکی و تعلیم او سود برد و بعد از مرگ پدر  ،این طفل به پان،ده سال
نرسیده ردیس بیمارستان مظفری فارس گردد( .چنانکه خواهد آمد)
از ســوی دیگــر حملــۀ مغــوالن ب ـه ایــران در دو ایلغــار صــورت گرفــت .ایلغــار اول ب ـه
سرک ردگی چنگی ،و فرزندان او بوده و بر اثـر آن نـواحی خراسـان بـ،رگ و اطـراو شـر
ایران تا ری گرفتار کشتن و سوختن و ویران کردن مغول گردید و کالنشهران ب،رگ چون
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نیشابور و ری چنان گرفتار این آتش شدند که از آنها ج ،خاکستری بـاقی نمانـد و ری بعـد
از هفتصد سال در ویرانـی مغـولی اسـت .بعـد از ایـن ایلغـار مصـیبت مغـولی بـا ایلغـار دوم
هالکویی صورت پ یرفت و در این حمله قلعه الموت و قالع دیگر اسماعیلی با تسلیم شدن
رکن الدین اسماعیلی در قلعه میمون دژ آرزوی حسن صبا مصدا این مصـراع شـعر شـد:
«ای بسا آرزو که خاک شد»؛ چه حسن صبا به وقت تأسیس حکومت خود میگفت اگـر
کسی دیگر چون خود همپندار میداشتم ،دست عرب و ترک را از دسـتدرازی بـه دامـن
ایران کوتاه میکردم.
هوالکو با ویرانی سامان اسماعیلیان نیت دوم خود را از این ایلغار کـه ویرانـی متـرو پـل
بغداد بود ،عملی کرد و خالفت عباسی را بعد از حدود چهـار صـد سـال بـه ظـاهر خالفـت
دینی مسلمانان و به باطن فحشاء و فسـاد ننگـین شـبانه در دارالخالفـه را منقـر

کـرد و بـا

دستگیری مستعصم باهلل آخرین خلیفۀ عباسی و کُشتن او بغداد خونآلود را بدون خلیفه کرد.
آنچه پرسشپ یر و شگفتانگی ،در این ایلغار دوم مغولی است ،عالقه شدید هالکو بـه
تأسیس رصدخانه در مراغه است که تنها رصدخانه نبود ،بلکه دانشگاه ب،رگی بـود کـه ایـن
هالکوی مغولی که ج ،سوختن و کشتن و تخریـب چیـ،ی در جریـده ایـام نداشـت ،آن را
تأسیس کرد و خواجه نصیرالدین طوسی را که از اجله عالمان روز بـود ،مـأمور بنیانگـ اری
این دانشگاه نمود و خواجه نی ،تا آنجا که توانست ،عالمان زمان خـود را در ایـن رصـدخانه
جمع کردکه عالوه بر رصد سـتارگان ،علـوم دیگـر از ریاضـی ،فلسـفه ،منطـق ،مجسـطی و
اخال نی ،مـورد بحـث ،فحـص و نگـار

درآمـد؛ یعنـی امـوری کـه بـیشـک هالکـو از

هیچیک از آنها اطالعی نداشت و رصدخانه مراغه عالوه بر رصد ،قبلهگاه دانشوران گردید
و قطب الدین جوان هم برای کسب علم راهی مراغه شد .به ظن متأخم به یقین عالقه شـدید
هالکوی بیدانـش ،عـامی و خرافـی بـه رصـدخانه مراغـه پنداریسـت کـه همـه سـرداران و
جنگاوران گ شته داشتهاند به اینکه در جنگی در پیش دارند یا فالن عملـی کـه بایـد انجـام
دهند نتیجه را با پیشگویی پیشگویان بدانند و حسب حال اغلب آنان حکایت از این خرافـه
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میکند ،حتی اسکندر مقدونی .هالکو پیشگویی بهنام حسامالدین داشت کـه سـخت عالقـه
به مستعصم باهلل آخرین خلیفه داشت و به هالکو گفـت طبـق روابطـی کـه سـتارگان دارنـد
چنان مینماید کشتن خلیفه موجب سقوط آسمان به زمین میشود و مرگ همگـی .هالکـو
که اعتقاد به این خرافات داشت ،در کشتن خلیفـه بـه تردیـد افتـاد و بـا خواجـه نصـیرالدین
طوسی این پیشگویی حسام الدین را باز گفت و از او تأیید این خرافـه و نتیجـۀ روابـ شـوم
ستارگان را خواست .چون خواجه را سرآمد پیشگویان و ستارهشناسان مـیدانسـت .خواجـه
نصیرالدین در جواب به هالکو گفت مستعصم را با گردن زدن یا کشتار فوری به دیار عـدم
نفرست ،او را در نمد بگ ار و دستور ده آن را یکبار بپیچند اگر دیدی آسمان از جای خود
تکان خورد و ع،م سقوط کرد ،دست از عمل بردار چه ممکن است با استدالت امر آسـمان
سقوط کامل کند و مرگ شامل خلیفه تنها نشـود؛ بلکـه همـه را در کـام خـود گیـرد ،ولـی
چنین چی،ی را اگر ندیدی ،عمل پیچیدن را ادامه ده تا او رهسپار عـدم شـود .اتفاقـاب :بـا ایـن
عمل آسمان سقوط نکرد خلیفه هم کمکم و جرعـه جرعـه آب مـرگ چشـید و هالکـو از
تردید به درآمد و اعتقاد به رصد ستارگان در سرنوشـت کـار او ف،ونـی یافـت و رصـدخانۀ
مراغه بنیاد

محکمتر شد .با بیان وضع روزگار عالمه قطبالـدین شـیرازی وارد حیـات او

میشویم ،زیرا پایۀ علم او از مراغه نشأت گرفت:
محمود بن مسعود بن المصل ،الشیرازی ملقب به قطبالدین و شهیر به عالمه شـیرازی و
به نقل از کتاب الدررالکامنه (ج  ،4ص  )339مکنی به ابوالثناء به سال  634ه .در شیراز پـا
به عرصۀ حیات گ ارد بر حسب قول ابوالفداء (تاریخ ابوالفداء ،ج  ،4ص  )65ییل حـواد
سال  711ه .در تبری ،جان سپرد و در قبرستان چرنداب گور گرفت.
پدر او ضیاءالدین مسعود کازرونی نام داشت .او هم پ،شک بود و هم صوفی و خرقه از
شهاب الدین ابوحفض عمربن محمد السـهروردی برگرفتـه بـود .ایـن پـدر طبیـب و صـوفی
عالوه بر آموز

نسخۀ پ،شکی بـه پسـر در بیمارسـتان مظفـری فـارس تبرکـاب پسـر را در ده

سالکی خرقه پوشاند( .درۀالتاج ـ بخش حکمت عملی و سیر و سلوک ،قطـب چهـارم ،ص
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 )264اما عالمه چون به سن بلوغ رسید و درک ریاضتهای صوفیانه ،برای رسیدن بـه مقـام
واالی انسانی خود از دست نجیبالدین علی بن ب،غش شیرازی از مشـایخ معـروو مسـتقالب
خرقه گرفت نه با واسطه( .همان)
قطب الدین چنان که گفتیم از خردسالی ن،د پدر و عـم خـود کمـالالـدین ابـوالخیر بـن
المصــل ،الشــیرازی کــه او هــم پ،شــک بــود و شــمسالــدین محمــدبن احمــد الکبشــی و
شروالدین زکی البوشـکانی الرکشـاوی پ،شـکی و نسـخه پ،شـکینویسـی آموخـت و نیـ،
کلیات کتاب قانون ابن سینا را خواند؛ چون استعداد باالیی در آموختن داشـت ،توانسـت از
این آموختن و تجربیات پ،شکی زیر نظر این پ،شکان بعد از مرگ پدر هنوز به سـن پـان،ده
سالگی نرسیده ،بیمارستان مظفری فـارس را اداره کنـد و شـاید عـمّ او در ایـن اداره کـردن

بیمارستان به کمک او ایستاده باشد .قطبالدین پس از خواندن کتاب کلیات قـانون بـوعلی
ن،د استادان خود متن قانون را خواند با استفاده از حواشی و شرو قانون .او با ایـن خوانـدن
شرو قانون متوجه شد که این شرو نشأت گرفته از شـر امـام فخرالـدین رازی اسـت و
امام فخرالدین هم هیچگاه بر کتابها شر نمینوشت که تحلیلگـر مطالـب کتـاب باشـد؛
بلکه همواره در نگار

خود نقدی مینوشت ،نه شر (که بعدها بهواسطۀ این نقدنویسی او

به امام المشککین مشهور شد) ل ا حواشی امام فخر بر کتاب قـانون او را کـافی نیفتـاد و بـر

آن شد که خود شر توضیحی و تحلیلی بـر قـانون نویسـد کـه البتـه بـرای او کتـاب قـانون
بیاشکال نبود و الزم بود ن،د بـوعلی سـیناشناسـی رود و بـه هـدایت او رفـع ایـن مشـکالت
بنماید و در آن زمان نام خواجه نصیرالدین در فلسفه مشادی و ریاضی شهره آفا شـده بـود
و این مصادو با روزهایی بود که خواجه میبایست به امر هالکـو رصـدخانه مراغـه را برپـا
کند و خواجه هم در ضمن ساختن با جمعآوری دانشمندان و ستارهشناسان وقـت چنـانکـه
در قبل گ شت ،دانشگاهی در جنب رصدخانه در مراغـه تأسـیس کـرده بـود .قطـبالـدین
جوان برای رفع مشکالت از فارس آرام ،به مراغه زیـر حکومـت مغـولی هالکـو و دانشـگاه
مراغه عازم مراغه شد و این سفر باید بین سالهای 658ه( .ده سال بعد از مرگ پـدر کـه بـه
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سال 648ه .اتفا افتاده بود ،باشد و در این وقت قطبالدین به سن  24سالگی رسیده بـود و
سال  663ه( .سال مرگ هالکو) باشد .قطبالـدین در خـدمت خواجـه نصـیرالدین طوسـی
هیئت و کتاب اشارات بوعلی خواند و مشکالت قانون را با خواجه در میان نهاد و چنـانکـه
او میگوید خواجه چون پ،شک نبوده ،هنوز مشکالت پ،شکی قانون باقی مانـد و او ضـمن
شر حال خود به زبان عربی در مقدمۀ تحفۀالسعدیه (نسخۀ خطی کتابخانـۀ مرحـوم تقـوی)
به تفصیل میگوید برای رفع مشکالت قانون سفرها و دیـدارها بـا طبیبـان بسـیار نمـود و در
مصر و قونیه و بغداد و خراسان بر شرو قانون دست یافت و تا سرانجام بـه رفـع مشـکالت
دست یافت تا توانست کتاب التحفۀالسعدیه شر قـانون را بنگـارد( .ایکـا
یو و علمپژوهی به روزگار امروز ما عار

چنـین شـو و

جوانـان دانشـجوی مـا شـود) قطـبالـدین در

مراغه در رصدخانه کار گرفت و بنابر قول خوانـد میـر (حبیـب السـیر ،جـ،ء اول ،ج  ،3ص
 )76روزی او و خواجه ن،د هالکو بودند ،به خواجه گفت اگـر کـار زیـج ناتمـام مانـد ،تـرا
میکشم .قطب الدین به هالکو گفت من آن را تمام خواهم کرد .قطبالدین و خواجه چون
از ن،د هالکو به درآمدند ،خواجه به قطبالدین گفت این حرو ه،ل ن،د ایـن مغـولی چـرا
گفتی .قطبالدین در جواب خواجه گفت :به ه،ل نگفتم و به جـد گفـتم .ایـن قـول خوانـد
میر و نقل داستان کمی ساختگی به نظر میرسد .قطبالدین گرچـه در رصـدخانه کوشـش
بسیار کرد ،ولی نه رشیدالدین فضلاهلل در جامع رشیدی (جامع التواریخ رشـیدی ،ج  ،1ص
 )63و نه در تاریخ وصاو و نه خود خواجه نصیرالدین نه در مقدمه زیج که از معاونان خود
نام میبرد ،اشاره به نام قطبالدین نمیکند( .ر.ک :کشفالظنون) و با وجودی کـه خواجـه
نصیرالدین وصیت کرده بود او و اصیلالـدین پسـر خواجـه در مراغـه زیـج را کامـل کننـد.
قطبالدین در مراغه نماند و برای رفع مشکالت قانون سـفرها کـرد و بـه سـیاحت دیـدار و
دیدن اطباء و کتابخانهها و شرو کتاب قانون پرداخت .ابتدا او به نیشابور رفت و سـپس بـه

اصفهان و بغداد و از بغداد به قونیه خدمت موالنا جاللالدین بلخی صاحب مثنوی (الجـواهر
المضینه ،ج  ،2ص  )124رسید .این سفر باید بین ( 667ه) و (672ه .بـه سـال مـرگ موالنـا)
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باشد و در قونیه کتاب جامعاالصول را به ن،د صدرالدین قونوی قرادت کرد (این قرادت باید
قبل از سال 673ه .سال مرگ صدرالدین و حاکم آن روز قونیه معـینالـدین سـلیمان پروانـه
بوده باشد( .ر.ک :مختصر سلجوقنامه ابن بیبی شود) قطبالدین در این سـفرها در سـیواس
و مالطیه برای مدتی به قضاوت نی ،پرداخت .در این سفر کتاب التحفۀالشـاهیه را نگاشـت و
بنابر قول ابوالفداء (تاریخ ابوالفداء ،ج  ،4ص  )17و ابن خلدون (تـاریخ ابـن خلـدون ،ج ،4
ص  )546ش رات ال هب (ج  ،5ص  )371از طرو احمد تکودار به سال  681ه . .به مصر
ن،د ملک قالوون االلفی ( 689ـ 678ه ) .به سـفارت مـیرود و آنقـدر مقـام بـاال داشـت،
تکودار به قالوون او را اقضیالقضات معرفی میکند .در همه این دیدارها ،مشکالت کتـاب
قانون یکی از انگیـ،ههـای او در سـفر اسـت؛ (ر.ک :مختصـرالدول ابـن العیـری ،ص  518ـ
 )516پس از مصر به شام مـیرود و در آنجـا دو کتـاب قـانون و شـفا ابـن سـینا را تـدریس
میکند .بعد از شام به تبری ،میآید و مدت چهارده سال به گوشهنشینی میپردازد و عبـادت
میکند و بدون کار دیوانی در نهایت اغراز زیست مـیکنـد و در  24رمضـان  711ه ، .در
تبری ،در میگ رد و در گورستان چرنـ داب تبریـ ،ن،دیـک قبـر بیضـاوی بـه خـاک سـپرده
میشود (رحمۀاهلل علیه)
آثار عالمه قطبالدین شیرازی
 اختیارات مظفری در هیأت به فارسی در چهار مقاله برای مظفرالدین بولـق ارسـالن؛(ر.ک :کشفالظنون)
 االنتصاو حاشیه بر کشّاو زمخشری در تفسیر آن به عربی؛ (ر.ک :اعـالم زرکلـی،ج  ،8ص )66
 تاجالعلـوم :رزکلـی ایـن کتــاب را بـه قطـبالـدین نســبت داده ،ولـی در مراجـعدیگـر نیست؛
 -التبصره :این کتاب را زرکلی به قطبالدین نسبت داده ،ولی در مراجع دیگر نیست؛
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 التحفۀالشاهیه :در هیئت به زبان عربی در چهار بـاب بـرای محمـدبن الصـدر السـعیدتاجالدین معت،بن طاهر معروو به تاجاالسالم امیرشاه و قوشچی آن را شر کرده و میرسید
شریف جرجانی برای آن تعلیقه نگاشته است؛ (ر.ک :کشفالظنون)
 التحفۀالسعدیه :شر ناتمام بر قانون ابن سینا در پ،شکی به زبان عربی از شرو مهـمقــانون بــه زمــان وزارت ســعدالدین وزیــر غــازان؛ (نســخه خطــی آن در کتابخانــه مســجد
سپهساالر تهران)
 شــر تـ کره نصــیریه :در هیئــت؛ (کشــفالظنــون :حــاجی خلیفــه ایــن شــر را بــهقطبالدین بنا بر قول دیگران نسبت داده است)
 ترجمه تحریر اقلیدس در هندسه به فارسی؛ (لغتنامه دهخدا این ترجمه شر تحـتچاپ است به وسیله کتابفروشی مولی)
 حاشیه بر حکمۀالعین :در کالم ـ حکمۀالعـین از دبیـران کـاتبی اسـت و مبـارکشـاهبخاری حکمۀالعین را شـر کـرده و قـول قطـبالـدین را در شـر خـود بـه صـورت «فـی
الحواشی القطبیه آورده است؛ (کشفالظنون)
 رساله در برص در پ،شکی :زرکلی آن را به قطبالدین نسبت داده؛ (اعالم زرگلـی،ج  ،8ص )66
 رساله در بیان حاجـت بـه طـب و اداب اطبّـاء و وصـایای ایشـان؛ (زرگلـی آن را بـهقطبالدین نسبت داده است) (فهرست کتابخانه خدیویه مصر ،ج  ،6ص )35
 شر حکمۀاالشرا شیخ شهاب السهروردی :ایـن شـر قطـبالـدین را اشـراقی بـهجای سنادی در کتب دیگر او معرفی میکند .بر این شر عبدالکریم مسـتوفی بـه سـال 911
ه .به فارسی حاشیه زده است( .ر.ک :کشـفالظنـون) ایـن شـر بـه سـال 1315ه .در
تهران چاپ سـنگی شـده اسـت و اخیـراب از طریـق انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـی چـاپ
حروفی شده است؛
 -س،اوار افتخار :لغتنامه دهخدا این کتاب را به قطبالدین نسبت کرده است؛
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 شر مختصراالصول ابن حاجب :ابـن حاجـب کتـاب منتهـی السـلال و االصـل فـیعلمی االصول و الجدل در اصول فقه به زبان عربی نگاشته و قطبالدین آن را شر کـرده؛
(کشفالظنون)
 شر مفتا العلوم سکّاکی :در فصاحت و بالغت حاجی خلیفه شر قطبالـدین رانخستین شر مفتا العلوم معرفی میکند( .کشفالظنون) سمرقندی میگویـد قطـبالـدین
شر را به خواهش همام تبری،ی پرداخته است؛ (ت کرۀالشعراء سمرقندی ،ص  219ـ )218
یک نسخه از این شر در کتابخانه مسجد سپهساالر ناصری است به شمارۀ )299
 فت،المنّان فی تفسیر القرآن :در  41جلد معروو به تفسیر العالمی؛ (کشـفالظنـون ـزرکلی ،ج  ،8ص )66
 درۀالتاج لغرۀالدبّاج :معروو به درۀالتاج در تداول طالب :انبان قطب یـا همیـان» درفلسفه نظری و عملی به زبان فارسی .عالمه آن را برای دبّاج فرزند فیلشاه فرزنـد رسـتم تـاج
از حاکمان مازندران به زمان اقامت عالمه به ن،د او نگاشته است .از این کتـاب قسـمتهـای
طبیعیات و الهیات و منطق و امور و مقدمه به سال 1317ه.

به تصحی ،سـیدمحمد مشـکوۀ

چاپ حروفی و سربی شده و در نهایت دقت و صحت و از قسمت ریاضی رساالت هیئت و
حساب و موسیقی در نهایت بیدقتی بهوسیلۀ (ص .س) چاپ حروفـی شـده اسـت و رسـاله
موسیقی دوباره چاپ حروفـی در دو جلـد بـهوسـیله فرهنگسـتان هنـر چـاپ شـده و رسـاله
حساب تجدید چاپ به وسیلۀ شرکت میرا مکتوب با شـر چـاپ حروفـی شـده اسـت و
هندسه آن با شر تحت چاپ بهوسیله کتاب مولی است و قسمت حکمت عملـی آن یعنـی
قطب سوم و چهارم بهوسیله ماهدخت بانو همایی از طریـق انتشـارات علمـی و فرهنگـی در
سال  1369به چاپ حروفی رسیده است.
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 مشکالت التفاسیر( :زرکلی و حاجی خلیفـه آن را بـه قطـبالـدین نسـبت دادهانـد وحاجی خلیفه به وجهی نسبت میدهد که مثل آن است که آن را ندیده است؛
 نهایۀاالدراک فی درای ۀ االفـالک  :در هیئـت بـه زبـان عربـی در چهـار مقالـه بـرایمحمدبن بهاءالدین محمد جوینی حاکم اصـفهان پسـر شـمسالـدین جـوینی نوشـته شـده و
سنان پاشا بر آن حاشیه زده است( .کشفالظنون)
نتیجه
در این مقاله حسب حال قطبالـدین شـیرازی یکـی از بـ،رگتـرین طبیبـان و متفکـران
فرهنگ اسالمی این موضوع شایان یکر است که وی در زمانی بـه دنیـا آمـد و زیسـت کـه
تحت سیطرۀ مغول بود .وی برای گشودن مشکالت پ،شکی کتاب قانون به دیدار اطباء بالد
مختلف رفت ،علیالخصـوص خـدمت خواجـه نصـیرالـدین طوسـی تلمـ کـرد و هیئـت و
اشارات بوعلی را خواند و مشکالت قانون را با او در میان نهاد.
در تمامی دیدارها و بازدید از کتابخانهها ،مشکالت کتاب قـانون یکـی از بـ،رگتـرین
انگی،ههای سفر قطبالدین شیرازی است.
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