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 چکیده
الدین شیرازی را صاحب دستاوردهایی مهم در علم اپتیک یا  برخی از پژوهشگران قطب

 بر اساس سه کتاب مهم قطب الدین شیرازی در  کهتحقیق حاضر. اند مناظر دانسته
 ةالتحف و اختیارات مظفری و  االفالکة اإلدراک فی درایةنهایهای  هیئت با نامعلم 
 هیچ بخشی از آثاردر  قطب الدین شیرازی دهد ، نشان می انجام شده استةالشاهی
دهد  نتیجه این پژوهش همچنین نشان می . استنپرداخته به بحث رنگین کمان مذکور

 در علم ، امّاهای نویی مطرح کرده ظریه اینکه شیرازی در زمینۀ علم هیئت نابکه 
شیرازی در علم مناظر قطب الدین آنچه در آثار .  نداشته است مهمّیمناظر دستاورد

 تر  بلکه حتی از آثار ابن هیثم و عالء بن سهل نیز عقب،شود نه تنها نو نیست  میدیده
 .است
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  ١١٣  )اپتیک(نقش قطب الدین شیرازی در علم مناظر 

  
 نظریۀ اقلیدس برای توضیح پرسپکتیو: ١١شکل 

  
 بودند که شعاع بصری و شعاع نور هر دو در جهت مستقیم حرکت و یونانیان معتقد

اره اقلیدس و بطلمیوس هر دو درب. کنند ن شکست و بازتاب یکسانی پیروی میاز قوانی
توان با فرض برابر بودن  اند چطور می اند و نشان داده بازتاب شعاع بصری مطلب نوشته

). ٨٠ 1،اسمیت(ها توضیح داد   را در آینهیده شدن تصاویر اجسام د،زاویۀ تابش و بازتابش
مین قانون بازتاب را درباره توان ه  میاقلیدس و هرون اسکندرانی نشان دادند که

 های مقعر نور را در یک نقطه کانونی  نیز صحیح دانست و به وسیلۀ آینههای نورانی شعاع
رتوهای نور باره شکست پ ها در اما یونانی). ١٥٤، وهم( و آتش درست کرد متمرکز

تنها ابن سهل، . اند های بصری تحقیق کرده باره شکست شعاع چیزی ننوشته و تنها در
دانشمند بزرگ قرن چهارم هجری قمری بود که درباره شکست پرتوهای نور و امکان 

اما ). ٤٩١ـ٤٦٤ ،»...پیشتاز در «2،راشد(های سوزان سخن گفته است  ساخت عدسی
وضوعی بود که بطلمیوس بیش از اقلیدس و هرون بصری مهای  مسألۀ شکست شعاع

خود را به این علم مناظر بطلمیوس بخشی از کتاب . دربارۀ آن مطلب نوشته است
ط رقیق وارد یک محیط موضوع اختصاص و توضیح داده است که اگر شعاعی از یک محی

دهد  د بر سطحِ برخورد انحراف مسیر میشکند و به سمت خط عمو غلیظ شود می
هرون، پیش از بطلمیوس، شکست را به صورت حالت خاصی از بازتاب ). ١٢٩ ،میتاس(

ری به مرز میان هوا و مثال آب وی معتقد بود زمانی که شعاع بص. توضیح داده بود
این . کنند ها داخل آب نفوذ می  ولی تعدادی از شعاع،شود رسد منعکس می می

شوند و تصویر   میاجزای آب منحرفشوند به دلیل برخورد با   میهایی که وارد شعاع
 ). ١٢٨همان، (دهند   میمعیوبی از اشیای داخل آب به بیننده

کم و بیش مشابه آرای تا زمان ابن هیثم آرای دانشمندان اسالمی در این زمینه 
                                                                                                                                            
1. Smith 
2. Rashed 
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بصری معروف به ابن هیثم در قرن چهارم هجری بوعلی محمد بن حسن . یونانیان بود
 نخستین کسی بود که فرض خروج شعاع از چشم برای یو. قمری در بصره متولد شد

های نور که به چشم   معتقد بود که با فرض شعاعاو. رؤیت اجسام را صحیح ندانست
وی در کتاب ). ١٤٠ـ١٣٨ ،صبره(توان پرسپکتیو را توضیح داد  شوند نیز می داخل می

یکی از . طرح کرد نظرات مختلف خود را در علم مناظر، از جمله همین نظریه، مالمناظر
انتقادات او بر نظریۀ خروج شعاع از چشم آن بود که آیا زمانی که انسان به آسمان و 

شود و به ستارگان  ها از چشم او به تمام آسمان وارد می کند شعاع ستارگان نگاه می
 انتقاد دیگر او به نظریۀ . بسیار دشوار استیرسد؟ به عقیدۀ او پذیرش چنین سخن می

ا آن بود که اگر فرض کنیم پرتوهای بصری مادی هستند، آنگاه باید در هم تداخل ه یونانی
توانند اثر وجود اجسام را به چشم منتقل کنند   میکنند و اگر مادی نیستند پس چطور

دهد که اگر بپذیریم که ورود نور به چشم باعث دیده   میابن هیثم نشان). ١٤٠همان، (
ها و توصیفات  توان تمام تحلیل  میعاع بصری از آن، بازشود و نه خروج ش  میشدن اجسام

وی .  رؤیت اجسام و شکست و بازتاب پرتوها را صحیح دانستدر بارهریاضیدانان قبلی 
 .نوشته است المناظررا در این زمینه در کتاب  خود تمام دستاوردهای

 
 شیرازی و علم المناظر

 که دستاوردهای اند ز جمله کسانیندی، ابن سهل و ابن هیثم اریاضیدانانی چون کِ
شده است که  گفته اما در بعضی از آثار پژوهشی معاصر ،علم داشتنداین بسیاری در 

نیز دارای دستاوردهای بزرگی در این زمینه، به ویژه توضیح پدیدۀ قطب الدین شیرازی 
ن اما واقعیت آ 1.رنگین کمان از طریق شکست پرتوهای نور درون قطرات باران، است

 و ،هیچ مبحثیشیرازی و نه در هیچ کدام از آثارش  نهایه اإلدراکدر کتاب است که نه 

                                                                                                                                            
احتمـاالً  «: گوید  می دانشمنداندگینامۀ علمی   زندر  » قطب الدین شیرازی  «حسین نصر در مدخل     مثالً  . ١

دانست، توجه جدیدی به علم   به خاطر انتشار مکتب اشراق سهروردی که نور را مبنای تمام حقایق می            
هـر  . مناظر در قرن هفتم هجری ایجاد شد، که نقش قطب الدین شیرازی در این میان بسیار مهم بود                 

 او شامل فصلی است در این زمینه او     نهایه اإلدراک ت، کتاب   چند او اثری مجزا دربارۀ علم مناظر ننوش       
به ویژه عالقمند به پدیدۀ رنگین کمان بود و باید او را اولین کسی دانست که این پدیده را به درستی                     

گیرد آن است که رنگین کمان حاصل گذر پرتو نور از یک              ای که شیرازی می    نتیجه. توضیح داده است  
های کمان اصلی را      تابد و رنگ    شکند و یک بار باز می       پرتو نور دو بار می    . است) نقطرۀ بارا (کرۀ شفاف   
 ).٢٥٠ ،نصر (»کند ایجاد می



  ١١٥  )اپتیک(نقش قطب الدین شیرازی در علم مناظر 

البته . کمان یا قوس قزح اختصاص داده نشده است  به توضیح رنگین،مطلقاً هیچ قسمتی
 را به علم مناظر اختصاص داده، ولی اش  نجومیشیرازی واقعاً یکی دو صفحه از کتابهای

او در . رۀ قوانین ابتدایی بازتاب و شکست پرتوها سخن گفته استدر این بخش تنها دربا
ای به دستاوردهای جدید ابن هیثم در علم مناظر اسالمی  این بخش حتی هیچ اشاره

 .کند  میندارد و به روایتی ابتدایی از آرای یونانیان بسنده
 زیرا شود،  ابن هیثم اثری بسیار مهم در علم علم مناظر محسوب میالمناظرکتاب 

رسد که جز  اما به نظر می. بعدها به زبان التین ترجمه شد و به دست اروپاییان رسید
الدین  اما آیا قطب. الدین فارسی، پیرو ابن هیثم نشدند معدودی افراد چون کمال

 شیرازی، که استادِ کمال الدین فارسی بوده است، با این کتاب آشنا بود؟
 
 ناظرم علم در شیرازی الدین قطب آرای

 نهایه اإلدراک فی درایه األفالک: قطب الدین شیرازی سه کتاب مهم و بزرگ در علم هیئت دارد
 که چهار التحفه الشاهیه هجری قمری نوشته شده اند، و ٦٨٠، که در سال اختیارات مظفریو 

ز ظاهرا شیرازی در زمان نگارش این سه اثر، هنو.  به پایان رسیده است. ق.  ه٦٨٤سال بعد در 
 که در این دو کتاب ارائه  به همین دلیل مباحث اپتیکی.  ابن هیثم را مطالعه نکرده بودالمناظر

با نهایه االدراک  مثالً در فصل دوم از باب سوم ؛دهد، بسیار ابتدایی و بعضاً نادرست است می
ب سوم از و در فصل دوم از با) ر١٢ـ پ١٠ گ،نهایهشیرازی، (» الهیئه فی مسائل طبیعیه و«عنوان 

به نظریۀ ) پ١٦ـ پ١٥گ ،اختیاراتشیرازی، (» در مسائل طبیعی« با عنوان اختیاراتمقالۀ اول 
خروج شعاع از چشم برای رؤیت اجسام اعتقاد دارد و معتقد است که اگر این شعاع بر اجسام کدر 

 . شود ها می غیر صیقلی بیافتد باعث دیده شدن آن
 به سطح اجسام کدر صیقلی،  خورشیدگر شعاع نوردهد که ا  میاو در این بخش توضیح

شود، به صورتی که زاویۀ تابش با زاویۀ  مثل آینه برخورد کند به سوی دیگری منعکس می
 نور خورشید از پنجره وارد یک  شعاعاگر یک کند که  فرض میوی. بازتابش برابر خواهد بود

خورد کند، نتیجه آن است که آن رب  به جسم کدر غیر صیقلی، مثل دیوار یا سقفاتاق شود و
 همین شعاع ممکن .شود، ولی این انعکاس دارای شدت کمتری است  منعکس میشعاع آفتاب

 این .است به دیوار یا سقف روبروی خود برخورد کند و باز با شدت کمتری منعکس شود
  نشان٢شکل شیرازی با ترسیم . شود  کمتر می آنهاها اگر تکرار شوند، دائماً شدت انعکاس

دهد که نور جسم منیر، مثل خورشید، از پنجره وارد اتاقی شده و از کف آن، که ممکن  می
در . تابد و از دیوار به سقف و از سقف به جایی دیگر بازمیبه دیوار است از خاک یا آب باشد، 

 .شوند که در معرض مستقیم نور نیستند، نیز روشن می نتیجه دیوار و سقف
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 )پ١٠ گ،نهایهشیرازی، ( درون آن  ورود نور از  پنجره بهدن درون یک اتاق باروشن ش: ٢شکل 

 
 :نویسد  میاختیاراتشیرازی در 

شود بر کثیفی دیگر که افتد از او منعکس میو بدان که چون شعاع آفتاب بر صیقلی می
 ارتفاع او از سطح صیقل مساوی ارتفاع آفتاب باشد هم از آن سطح، و او را روشن

ها باشد، بعضی مواضع که مقابل دریچه رداند، چنان که بر دیوارها که در برابر دریچهگ می
و از این . شود به شعاع آفتاب که منعکس شده باشد از صیقلی چون آب  مینباشد روشن

و ارتفاع آن روشنی همیشه چون . جهت به حرکت آن متحرک شود و به سکون او ساکن
 استدالل کردند که زاویۀ شعاع که از خط شعاعی حاصل شود و از اینجا. ارتفاع آفتاب باشد

بر سطح صیقل از جهت آفتاب، مساوی زاویۀ انعکاس باشد که هم بر آن سطح حادث شود 
 ). ر١٦گ(در خالف آن جهت از شعاع منعکس 

تواند دیوار و سقف اتاقی را بدون   میدهد که نور خورشید  میشیرازی در این سخنان توضیح
هیچ قسمت در نه در این قسمت و نه . تقیماً در معرض شعاع نور باشد، روشن کنداینکه مس

  نصرنشانی از بحث دربارۀ رنگین کمان و، آنطور کهالتحفه  و اختیارات، نهایه االدراکدیگری از 
شاید . نیست )٢٥٠ ،نصر(» دوبار شکست و یک بازتاب پرتو نور درون یک کره شفاف « کرده، ادعا

 باعث چنین برداشت نادرستی از محتوای بحث شیرازی شده باشد، هر چند ٢ای  شکل دایره
 1.توان از این اشتباه جلوگیری کرد  میحتی با یک مطالعۀ سطحی متنِ شیرازی

. رود  میشیرازی در ادامه به سراغ مبحث رؤیت اجسام از ورای یک جسم شفاف
                                                                                                                                            

 : برای آشنایی با موارد مشابه بنگرید به. ١
David King, “Islamic Mathematics and Astronomy. An essay review of the Chapters on 

mathematics and astronomy in S. H. Nasr’s Islamic Science: An Illustrated Study”, Journal 
for the History of Astronomy 9, 1978. 

. » سیدحسین نصرعلم در اسالمنقد و بررسی فصول نجومی و ریاضی کتاب     «. کینگ، دیوید : یا ترجمۀ آن  
 .١٣٩٥، ٩شمارۀ پیاپی . ١) ٥. (میراث علمی ایران و اسالم



  ١١٧  )اپتیک(نقش قطب الدین شیرازی در علم مناظر 

یقی از پدیدۀ شکست صف دقوهمانطور که گفته شد بطلمیوس و بعدها ابن هیثم 
ها در گذر از دو جسم شفاف عرضه کرده بودند، اما توصیف شیرازی از این پدیده  شعاع

کند که در   می حالتی را فرضاختیاراتوی در . بسیار ابتدایی و بر اساس انعکاس است
 ):٣شکل (یک ظرف پر از آب یک دانۀ انگور وجود داشته باشد 

، جـ دانۀ انگور در میان آب و بصر نقطۀ ده پرآب و   طاسی باشداباگر فرض کنیم که 
 مستقیم بیند، چنان جـ ه] و [جـ د] های[ را به شعاع دهپوشیده نماند که  چشم اگر چه 

که در بیرون آب، اما به سبب آنکه سطح آب صیقل است بر سبیل انعکاس هم ببیند 
 ).پ١٦گ(

  
 )پ١٦، گاختیاراتشیرازی، (انگور داخل آب دانۀ رؤیت : ٣شکل 

 
 و رود  میبه سمت سطح آب  چشمکه شعاع بصر ازگوید   در این عبارت میشیرازی 

رسد و   میدانۀ انگورشود و از آنجا به   می»منعکس« به داخل آب رسد وقتی که به آن می
های بصری به   چون شعاع دیده شود از اندازۀ واقعی در آببزرگترآن شود که   میباعث

شود زاویۀ بین  همین تغییر فاصله باعث می. اند  همدیگر فاصله پیدا کردهواسطۀ آب از
 توضیح داده ١ اقلیدس که در شکل ٤های بصری افزایش پیدا کند و طبق قاعدۀ  شعاع

های   شعاع،عالوه بر اینشیرازی معتقد است که . شد، جسم بزرگتر دیده خواهد شد
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روند بدون اینکه تحت تأثیر  ۀ انگور میچشم به سمت داندیگری نیز به طور مستقیم از 
احتماال منظور . دیده شود مستقیم به طور انگور شوند که و باعث می آب قرار گیرند

شیرازی آن است که ظرف از جنس شیشه باشد و دو انگور یکی با پرتوهای شکسته 
 .اند دیده شود ا پرتوهایی که از شیشه عبور کردهشده از سطح آب و انگور دیگر ب

 درک دقیقی از پدیدۀ شکست ندارد و  هیچآید که از سخنان شیرازی چنین برمی
 از علت تغییر شکل و موضع اجسام در آب ارائه درستیتواند با استفاده از آن تحلیل  نمی
داند  می» انعکاس«های بصری در سطح آب را نوعی   وی نه تنها تغییر جهت شعاع.دهد

توانند بدون اینکه تغییر جهت  های بصری می  شعاعکند که نه انکسار، بلکه گمان می
البته ذکر این مطالب در یک اثر در علم . دهند نیز وارد آب شوند و به دانۀ انگور برسند

خواهد به این واسطه   میوی. هیئت تنها به دلیل کاربردی است که در این علم دارد
شوند   می به افق نزدیک چرا ماه و ستارگان تحت تأثیر جو زمین وقتی کهتوضیح دهد
 . دانیم تنها نوعی خطای باصره است  میای که امروزه پدیده. شوند  میبزرگتر دیده

 به یکی از کند که  میاشاره  اإلدراکةنهایشیرازی در انتهای این بخش از کتاب 
 توضیح آن را به شامل مباحث جدیدی است وابن هیثم دست یافته است که » تعلیقات«

کند که هنوز نتوانسته به  شیرازی اظهار تأسف می.  خود واگذاشته استرالمناظکتاب 
  کندنظر اظهارویبارۀ صحت و سقم نظر   درتا ابن هیثم دست پیدا کند المناظرکتاب 

 .)ر١٢ ـ پ١١، گنهایهشیرازی،  (خواهد که به آن دست یابد از خدا می
اما .  پدیدۀ شکست نداردوصف دقیقی ازحتی  اختیارات و نهایهبنابراین شیرازی در 

 نوشته اختیارات و نهایه سال بعد از ٤این کتاب .  متفاوت استالتحفةشرایط در کتاب 
، ولی  استکرده علم مناظرشده و گویا در این زمان شیرازی مطالعات بیشتری در زمینۀ 

 در ةالتحفدر .  ابن هیثم به دستش رسیده است یا نهکتاب المناظرای نکرده که آیا  اشاره
وی در این فصل . پردازد های نور شناسی خود می حین بحث از کرویت آسمان به دیدگاه

، به خالف آنچه در دهد و برای نخستین بار تر از پدیدۀ شکست ارائه می گزارشی دقیق
. »انعکاس«داند نه نوعی  می» انکسار« گفته بود، تغییر جهت نور را نتیجۀ اختیارات و نهایه

 : )١٣، ص التحفهشیرازی،  (شود  میعرضهه وی از این پدیده داده  ک وصفیدر زیر
دهندۀ یک نقطۀ نورانی است که در محیطی شفاف در حال   نشانAنقطۀ  شکلدر 

شود و با زاویۀ قائمه بر سطح بین دو محیط  پرتو نوری که از آن خارج می. تابش است
پرتو نور . گذرد  میDرسد، بدون تغییر جهت ادامه داده و از نقطۀ   میBقطۀ شفاف در ن
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 به سطح بین دو Gشود و به صورت مایل در نقطۀ  دیگری که از همان نقطه خارج می
شکند و تغییر   حرکت نخواهد کرد، بلکه در آن نقطه میGHرسد، در جهت  محیط می
شکند و به سمت خط  میپرتو  Gنقطۀ تر باشد از  اگر محیط دوم غلیظ. دهد جهت می
دهد، ولی هیچ گاه به صورت   ادامۀ مسیر میGRشود و در جهت   مایل میGعمود بر 

تر باشد، نور از جهت خود به سمت خط  ولی اگر محیط دوم رقیق. عمود در نخواهد آمد
GXولی در هر دو حالت، خطوط نور همیشه در سطح .  منحرف خواهد شدBGA 
یابند و با کاهش آن   افزایش میAG با افزایش میل HGX و HGRوایای ز. مانند می

این دو زاویه، همچنین با افزایش تفاوت غلظت دو محیط شفاف افزایش یافته و . کاهش
این تعریف دقیقاً مطابق چیزی که در نورشناسی یونانی به . یابند با کاهش آن کاهش می

ر گذر از میان دو محیط شفاف یافت عنوان شکست یا انکسار نور یا شعاع بصری د
 .شود ای در آن دیده نمی شود و هیچ نوآوری می

 

 شکست نور در گذر از دو محیط شفاف: ٤شکل 
 

تر از  با اینکه توضیح شیرازی در اینجا از پدیدۀ شکست صحیح است، ولی هنوز عقب
 از تری قیقدوصف نه تنها بطلمیوس و بعدها ابن هیثم . شود پیشینیان خود محسوب می

 عالء ابن سهل، ریاضیدان ،این پدیده عرضه کرده بودند، بلکه سه قرن قبل از شیرازی
های محدب را  ها و عدسی بزرگ مسلمان، با استفاده از پدیدۀ انعکاس، روش کار آینه

که ،  رابطۀ ریاضی بین زاویۀ تابش و شکست را نیز کشف کرده بود وتوضیح داده بود
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اما شیرازی . )٤٩١ـ٤٦٤، »...پیشتازی در«راشد  ( معروف است1ون اسنلامروزه به نام قان
 .کند به هیچ کدام از اینها اشاره نمی

 را مطالعه کتاب المناظربا اینکه ظاهراً شیرازی در زمان نگارش آثار نجومی خود 
 داشت، به این کتاب دست پیدا اقامتها بعد در زمانی که در تبریز  نکرده بود، ولی سال

.  تشویق کردآند و یکی از شاگردان خود را به نام کمال الدین فارسی به مطالعۀ کر
مطالعۀ مناظر چنان تأثیری بر فارسی گذاشت که به پژوهش در زمینۀ علم مناظر 

. )١٤٧صبره،  ( را نوشتتنقیح المناظرعالقمند شد و مدتی بعد کتاب مهم خود به نام 
 فارسی. دهد  مینشان پدیدۀ رنگین کمان را  دقیق و صحیح ازوصفاین کتاب نخستین 

دهد که  دقیق شکست و انعکاس پرتوهای نور خورشید در قطرات باران نشان میوصف با 
احتماالً همین کار فارسی باعث شده . توان ایجاد رنگین کمان را توضیح داد چگونه می

 .بعضی پژوهشگران گمان کنند این دستاورد از آن شیرازی است
کمان عرضه کرده  ین اشتباه که شیرازی اولین توضیح رضایت بخش را از رنگینظاهراً ا

شیرازی دارد که در کتابخانۀ پاریس نگهداری شرح قانون ای از کتاب  است، ریشه در نسخه
شود و در انتهای آن از پدیدۀ رنگین کمان سخن گفته است و در عین حال در ادامه  می

ب دیگر سخن به میان آورده است و صحت این انتساب مطالبی هم در باره کیمیا و مطال
اما این مطلب در بعضی آثار درجه دوم ). ٢١٣، »...الدین  کمال«راشد، (کامال مغشوش است 

 بوده نهایه االدراکهای نادرستش  از  وارد شده و شاید همین منبع الهام نصر برای برداشت
نامۀ علمی جدید  زندگیدر » ازیالدین شیر قطب« نیز در بازنویسی مدخل 2رجب. است

را دربارۀ تبیین درست قطب ] نصر[توان نظر نویسندۀ اول  نمی« معتقد است که دانشمندان
فتۀ دستاوردهای و در آثار او مطلبی در سطح پیشر» الدین شیرازی از رنگین کمان تأیید کرد

 ).١٨٨ـ١٨٧رجب، (الدین فارسی یافت  ابن هیثم یا کمال
 
 جهنتی

ه  است که باین آمدهی آثار شیرازی به دست ختنورشناهای   از مطالعۀ بخشآنچه پس
 نه تنها هیچ حرف 3 بسیار نوی که در علم هیئت انجام داده است،دستاوردهایخالف 

                                                                                                                                            
1. Snell law 
2. Ragep 

: های مینـایی    دایرهگمینی، امیرمحمد،   : برای آشنایی با دستاوردهای شیرازی در علم هیئت بنگرید به         . ٣
 .، فصل دوم)١٣٩٥(نشر حکمت سینا : ، تهرانپژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسالمی
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نوی در علم مناظر ندارد، بلکه درکی که در دو اثر اول خود از پدیدۀ شکست دارد حتی 
، به درک صحیحی از پدیدۀ تحفهالثر سومش، تر است و تنها در ا از درک بطلمیوس عقب

شیرازی در هر سه اثرش همچنان معتقد به خروج پرتوهای بصری . شود  میشکست نائل
، در حالی که ابن هیثم نشان اطالع است از چشم است و از نظریۀ دخول نور به چشم بی

های نور  عشود، بلکه این شعا داده بود که چیزی به نام شعاع بصری از چشم خارج نمی
از همۀ اینها . شوند شود و اجسام دیده می خورد و به چشم وارد می است که به اجسام می

 که در اواخر بود آن مناظرتوان نتیجه گرفت که بزرگترین نقش شیرازی در علم   میچنین
 شاگردش، کمال در اختیارآورد و آن را   می ابن هیثم را به دستکتاب المناظرعمرش 

البته این به هیچ . کند  میو در فهم مطالب کتاب او را راهنماییدهد   میقرار، الدین فارسی
 .کاهد دانش نمیهای  عنوان از ارزش کارهای شیرازی در علم هیئت و دیگر زمینه
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