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  چکیده

. ای است که آثاری در زمینۀ نجـوم، ریاضـیات و کیمیـا دارد    عبدالرحمان صوفی منجم شناخته شده
چهـار رسـاله   . اش سبب شده است که به دیگر آثار او کمتر پرداخته شـود  صورالکواکباهمیت کتاب 

چهار رساله انتساب  این میاناز . در اسطرالب به صوفی منسوب است که یکی از آنها به فارسی است
فارسـی، مطالـب آن بـا     ۀدر این مقاله ضمن ویـرایش مـتن رسـال   . سه رسالۀ عربی به او قطعی است

  . های عربی مقایسه شده است هایش در رساله معادل

  

  عبدالرحمان صوفی، اسطرالب :ها یدواژهکل

  

  مقدمه

به که  استای  هستبرجرازی، منجم  یابوالحسین عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل صوف
صوفی در  حال ترین شرح مفصل. ، مورد تحسین همگان استصورالکواکب ش،قدر اثر گران خاطر

، در محرم سال بودفسا  ازصوفی که اصل او ). ٢٢٦- ٢٢٧ص قفطی،(آمده است  ءتاریخ الحکما
به همراهی ) ٣١٠ص( صورالکواکبدر مقدمۀ ). ٢٢٦ص ،همو( ق در ری چشم به جهان گشود٢٩١

 دانیم می. کند ق اشاره می٣٣٥در دینور در سال ) ق٢٨٢حدود . د(در حجرۀ ابوحنیفه  ١ا ابن عمیدب
به  صورالکواکببرده، چرا که در  در اصفهان به سر میق ٣٤٩تا  ٣٣٧که احتماالً بین سال 

                                                
 است دیلمی عضدالدولۀ و )ق٣٦٦- ٣٣٨ :کومتح( الدوله رکن وزیر )ق٣٦٠.د( عمید ابن به معروف محمد، بن حسین بن محمد الفضل ابو. ١

  ).٣٢٥ص ابوسلیمان،(
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در این دو تاریخ در اصفهان اشاره  )ق٣٧٢-٣٣٨: ومتحک(و عضدالدوله  ابن عمید همنشینی خود با
عالقه و احترام عضدالدوله نسبت به صوفی از منابع ). ٣١٧، صصورالکواکبمقدمۀ  صوفی،(کند  یم

  ). ٢٢٦قفطی، ص:   نک( آید برمیمختلف 
  

  در باب اسطرالب صوفی های رساله

 فی العمل باالسطرالب ةرسال یکسان عربی به جای مانده با عنوان ۀاسطرالب غیر از دو رسال بارۀدر 
 ۀای در کتابخان نسخه .کند یاد می دیگری ۀموضوع این مقاله، صوفی خود از رسال فارسی ۀو رسال

. باشد سوم ۀای از همان رسال رسد نسخه وجود دارد که به نظر می ٥٠٩٨ملی پاریس به شماره 
  .توضیحات تکمیلی در مورد این رساله در ادامه خواهد آمد

  

  ١فی العمل باالسطرالب ةرسال) الف

ای سید نجیب و فاضل، از من «: گوید رساله صوفی خطاب به شخصی نامعلوم میدر مقدمۀ این 
های گذشتگان  چه از کتاب خواستی تا در مورد اسطرالب اظهار نظر کنم، و ذکر کردی که آن

تعیین مخاطب صوفی . »ای ناقص است، پس برای خشنودی تو به نوشتن این اثر مبادرت کردم یافته
توان گفت که صوفی پیش از این رساله، اثری در باب  اما می. ت ممکن نیستبا استفاده از این جمال

 بر بنا. کند اسطرالب نداشته است چراکه به عدم وجود اثری مناسب و کامل در اسطرالب اشاره می
  . ٢باب است پیش از سه اثر دیگر او دانست ٤٠٠توان تألیف این رساله را که شامل حدود  این می

این رساله جای بررسی  ٣این رساله را مورد بررسی اجمالی قرار داده استبه نظر کندی که 
وان شاید بت. رحمان صوفی نخواهد افزودگرچه چنین پژوهشی چیزی بر اعتبار عبدال ،کاملی را دارد

کند که  کندی اضافه می. های صوفی در مورد اسطرالب تعمیم داد این نظر را در مورد همۀ رساله

                                                
  .شده است نامیده صوفی »اول رسالۀ« حاضر مقالۀ در رساله این. ١

 اول، رسالۀ :گرفت نظر در صوفیی ها رساله نگارش برای را زیر ترتیب توان می رسد می نظر به آمد اهدخو ادامه در که مطالبی به توجه با. ٢

  .فارسی رسالۀ و دوم، رسالۀ ،)مفصل رسالۀ( سوم رسالۀ

 و فهرست رذک و رساله این مواد از مختصری شرح به ،است نوشته اول رسالۀ حیدرآباد چاپ بر مقاله یک قالب در که ای مقدمه در کندی. ٣

 و اول رسالۀ تفاوت به دلیل همین به و است نکرده مشاهده را ها نسخه همۀ که کرده ذکر او خود .است پرداخته اثر این های نسخه از تعدادی
  .است نکرده پیدا وقوف دوم
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برای هر کسی . ز متن شامل تکرار مطالبی است که ارزش نظری چندانی نداردبخش قابل توجهی ا
آشنا باشد، حل مسائل با استفاده از اسطرالب به » تسطیح«که به صورت ساده و روشن با خواص 

رسالۀ سوم مورد (اند  بی صوفی در اسطرالب بسیار طوالنیهای عر رساله. پذیر است راحتی امکان
چون بخش زیادی از مباحث این . ها رعایت نشده استو ایجاز در آن) باب دارد ١٧٦٠و، اشارۀ خود ا
باشد که در  ١سندهند» اصحاب«دهندۀ تأثیر نجوم هندی بر صوفی است شاید صوفی از  رساله نشان
  ).٤١٤- ٤١٣کندی، ص(به ایشان اشاره شده است برخی متون 

صوفی از ) ٣٧٧، و ٣٦٠، ٣٥٨، ١٥١ی ها به عنوان نمونه در باب(در چندین باب از رسالۀ اول 
به استفاده ) ٢چاپ حیدرآباد ١٧٠باب (یا در جای دیگر . کند ها استفاده می گیری برای اندازه» کاغذ«

اشاره به استفاده از کاغذ یا مداد برای . ٣کند گذاری روی عنکبوت اشاره می برای عالمت» مداد«از 
نجومی  در هیچ اثر دیگر و نمونۀ آناست  توجه بسیار جالبانجام یک محاسبه یا یک عمل خاص 

  ).٤١٣کندی، ص(مشاهده نشده است 
رؤیت . برخی از مطالب در رسالۀ اول مطرح شده که در رسالۀ دوم یا رسالۀ فارسی نیامده است

هالل، ساعت آفتابی، ساعت آبی، مباحث مربوط به کسوف و خسوف و استقبال در دو رسالۀ دیگر 
  .ث قبله که در رسالۀ فارسی نیز مطرح شده است، در رسالۀ دوم نیستهمچنین مبح. نیست

، ٢ششن، ج(دانشگاه استانبول  ١٣٢٥نسخۀ شمارۀ : های این رساله عبارتند از ای از نسخه نمونه
مجموعۀ  ٣٥٠٩پاریس که در حیدرآباد به چاپ رسیده است، نسخۀ  ٢٤٩٣، نسخۀ شمارۀ )١٧١ص

رسالۀ اول از (ی که به صورت عکسی توسط سزگین چاپ شده ی سراپاحمد سوم کتابخانۀ توپقا
، و نسخۀ )١٧٨، ص١، جفهرست (المعارف بزرگ اسالمی  مرکز دایرة ٢٤)٣(، نسخۀ )مجلد سزگین

  .٤)١٢٩، ص٣، جفهرست (کتابخانۀ سپهساالر  ٧٠٣شمارۀ 

                                                
 همسپدسدهنتهآن نیز بر پایۀ بر کهمهاسدهنته یا( برهمگوپته اثر، برهمسپدسدهنته احتماالً سنسکریت، متنی عربی بازنویسی سندهند. ١

 سندهند اصحاب از منظور .است خوارزمی زیج آنها ترین اسالمی نوشته شد که مهم ۀدور در کتاب این اساس بر زیج چندین .است )نوشته شده
  .پذیرفتند تأثیر سندهند از آثارشان در که هستند کسانی

  .دندار افتادگی باب این در مراکش چاپ و سزگین عکسی چاپ. ٢

  .است ننوشت افزار  مطلق معنی به جا  این در »مداد«. ٣

 نسخۀ و پاریس ٢٤٩٣ نسخۀ مثال عنوان به ؛دارند تفاوت ها باب گذاری شماره در تنها آنها از برخی اما ؛هستند ناقص ها نسخه این از برخی. ٤

 باب ها بخش برخی دوم نسخۀ در که  این جز به ندارند مه با چندانی تفاوت است باب ٤٠٢ در دومی و باب ٣٨٦ در اولی که استانبول ٣٥٠٩
  .است آمده دیگر باب یک ذیل اول نسخۀ در ولی آمده شمار به مستقل
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  سوم صوفی ۀو رسال ١العمل باالسطرالب يف ةرسال) ب

او  .تقدیم کرده است دیلمیالدوله  شرفبه  هفتاد باب است، و یکصدکه شامل این رساله را  صوفی
است که در شانزده  )سوم ۀرسال( دیگری ۀرسال ۀاین رساله خالص که کند در مقدمه، اشاره می

 ٥٠٩٨ ۀبه احتمال زیاد نسخۀ شمار. نگارش یافته بودبرای عضدالدوله  ،باب ١٧٦٠مقاله، شامل 
. گیرد باب را در برمی ٨٠٠صوفی است که  متن اولیه مورد اشارۀ ای ناقص از همان پاریس، نسخه

اگر تعداد مقاالت را شانزده در نظر . باب است ١١٠این نسخه به طور متوسط دارای  ۀهر مقال
سزگین، ( استطابق گوید م چه صوفی می شود که با آن می ١٧٦٠ها برابر  بگیریم، تعداد کل باب

  ).٤٠٨الب صوفی؛ کندی، صاسطر ۀچاپ عکسی دو رسال ۀمقدم
  

  ٢ای فارسی در اسطرالب منسوب به عبدالرحمان صوفی رساله) ج

، کتاب فی معرفة اسطرالبکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران با عنوان  ٣/٤٨٠نسخۀ خطی شمارۀ 
تابت این اثر ک. فصل در اسطرالب، به فارسی و منسوب به صوفی است ٥٨ای مختصر شامل  رساله

  ).٨٢٩، ص٤، جفهرست دانشگاه (شود  ق می١٠٥٥د مربوط به حدو
ای به چنین اثری از  هیچ اشاره. انتساب این رساله به صوفی از چند جهت مورد تردید است

عالوه بر . اند، نشده است شناسی متقدم که به آثار صوفی پرداخته صوفی، به خصوص در آثار کتاب
فارسی که انتساب آنها  ۀکند که غیر از دو رسال این با نظری بر آثار صوفی این نکته جلب توجه می

بقیۀ آثار او به زبان عربی ) و رسالۀ اسطرالب فارسی عجایب المخلوقات(به صوفی مورد تردید است 
اگرچه زبان مادری اکثر دانشمندان حوزۀ علمی آل بویه فارسی بوده و توانایی خیلی از آنها . هستند

که تاکنون  اند به طوری نویسی داشته اما تمایل عجیبی به عربی، ٣در نگارش عربی محدود بوده است
بندی و به خصوص افعال به کار  ضمناً با بررسی جمله. ٤به دست نیامده است آنهاهیچ اثر فارسی از 

                                                
  .شده است نامیده صوفی »دوم رسالۀ« حاضر مقالۀ در رساله این. ١

  .شده است نامیده »صوفی فارسی رسالۀ« حاضر مقالۀ در رساله این. ٢

 خواست قره بن ثابت بن سنان ابوسعید از کوهی که  این بر مبنی است آمده )٣٢٤ص ،١ج( االنباء عیون و )١٩٥ص( االحکم تاریخ در روایتی. ٣

  .نماید می متناقض است دست در دو این زندگی از که دیگری اطالعات با روایت، این اما .نماید تصحیح عربی نظر از را او رسائل تا

 خطی های نسخه ۀنشری در نسخه این نشانی .شود می یاد اسطرالب در کوهی از اثری از ،)٢٨٠٥ص ،٤ج( فارسی های کتاب فهرستوارۀ در. ٤

  .است نشده اثر این زبان به ای اشاره جا  آن در ولی آمده )٢١٣ص ،١٠ج( تهران دانشگاه
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عالوه بر . رسد که این متن از عربی ترجمه شده است ، به نظر میو عنوان عربی رساله رفته در متن
فصل (مترجم یا کاتب است  ۀساله اظهار نظری وجود دارد که گویی افزوداین ر ٤٢این در فصل 

در واقع مطرح شده که این رساله  بدین ترتیب این فرضیه) عوجات مو توضیحات تعدیل ساع ٤٢
، ٦، ج١٩٧٨سزگین، ( استهای دیگر صوفی در اسطرالب  ای آزاد از رساله تلخیص، تحریر یا ترجمه

  .کند این فرضیه را تأیید نمی ١های عربی ن فارسی و رسالهاما شباهت اندک مت). ٢١٥ص
  

  روش تصحیح و شرح

ه پاورقی منتقل شده و هایی که به مفهوم متن خدشه وارد کرده، ب در تصحیح این متن عبارت
است در  هدر متن اضافبه نظر چه آن. درون کروشه آمده است های الزم برای تکمیل معنی افزوده

در حاشیۀ متن نوشته شده خطی  ۀنسخ های صفحهشمارۀ . است مشخص شده+ پانویس با عالمت 
 الخط امروز صحیح این اثر، از رسمدر ت. مشخص شده است// عالمت  و آغاز هر صفحه در متن با

  .آن در جدول زیر آمده استهایی از تغییرات  نمونهکه  استفاده شده

  که←ـکه  ستارگان←گان ستاره

  آن←آنـ  الرأس سمت←الراس سمت

  ها←ـها  جزء←جزو

  این←ین  اجزای←اجزاء

  نباشد←باشد نه  به←بـ

  ببین←بین به  است←ـست

  ـی←ء  بپیما←پیما به

  از او←ازو  اسطرالب←اصطرالب

  یکدیگر←دیگر یک  را←ـرا

                                                
 از ای ترجمهکه آن  کرد مطرح را لاحتما این بتوان که دارد شباهت ای گونه به عربی های رساله با فارسی رسالۀ فصل سه یا دو تنها. ١

  ).توضیحات:   نک( باشدهای عربی  رساله
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و » چ«، »پ«بندی و نقطه گذاری شده است و حروف  رساله پاراگرافبرای سهولت خواندن، متن 
. اند اند به صورت فارسی آنها برگردانده شده آمده» ک«و » ج«، »ب«صورت  که در متن اغلب به» گ«

) ش(با سه نقطه در زیر آن نوشته شده به صورت رایج آن » س«هم که به صورت » ش«حرف 
  .بازنویسی شده است

 در اینجا عرضه شده و ) که در نسخه نبود(های رساله  برای سهولت مراجعه فهرستی از فصل

  .اند ا عالمت ستاره مشخص شدهب آنها آمده استیی که شرح ها عنوان فصل
  

         های رسالۀ فارسی صوفی فهرست فصل
  
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
  
٦  
  
٧  
٨  
٩  

١٠  
١١  
  

١٢  
  

١٣  
١٤  

  مقدمه
  فصل در شناختن خطوط
  فصل در شناختن عضاده

  فصل در شناختن اجزای ارتفاع
  حجرۀ اسطرالب فصل در شناختن

فصل در شناختن کرسی و عالقه و 
  حلقه

چه  فصل در شناختن عنکبوت و آن
  در آن است

  فصل در شناختن اجزای ظل
  فصل در شناختن جیب
  یحهای صفا فصل در شناختن دایره

  فصل در شناختن مقنطرات
های ساعات  فصل در شناختن خط

  معوج
فصل در شناختن افق مشرق و 

  مغرب
  اجزای نطاق بروجفصل در شناختن 

  های سمت فصل در اجزای خط

١٥  
١٦  
  

١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
  

٢٤  
٢٥  
٢٦  
  

٢٧  
٢٨  
٢٩  
٣٠  

  فصل در دانستن ارتفاع گرفتن
فصل در ارتفاع گرفتن ستارگان بیابانی و 

  سیاره
  فصل در دانستن وضع ارتفاع

  فصل در دانستن ساعات معوج
  فصل در دانستن کسر ساعات معوج٭

  فصل در دانستن ساعات مستوی
  فصل در دانستن ساعات معوج به شب

  دانستن ساعات مستوی به شب فصل در
فصل اندر دانستن اجزای ساعات معوج به شب 

  *و روز
  النهار فصل اندر دانستن قوس
  اللیل فصل اندر دانستن قوس

النهار و غایت  فصل اندر دانستن ارتفاع نصف
  گان ارتفاع ستار

  النهار ستارگان بیابانی فصل اندر دانستن قوس
  اتفصل اندر دانستن طالع از قبل ساع
  فصل اندر دانستن طالع وجه دیگر

  فصل اندر دانستن درجۀ اوتاد



 61/ وب به عبدالرحمان صوفیرسالۀ اسطرالب منس

٣١  
٣٢  
٣٣  
  

٣٤  
٣٥  
  

٣٦  
٣٧  
٣٨  
٣٩  
  

٤٠  
  

٤١  
٤٢  
٤٣  
٤٤  

  

  فصل اندر دانستن درج باقی بروج
  فصل در شناختن فجر و شفق

فصل اندر دانستن تحویل سال و آن 
  مولود٭

  فصل اندر دانستن مطالع بروج
فصل اندر دانستن طریقی در بیرون 

  آوردن طالع تحویل موالید
  فصل اندر دیگر نوادر
  فصل دیگر اندر نوادر

  ل در دانستن نوادر دیگرفص
فصل اندر دانستن ظل و ارتفاع از 

  یکدیگر
فصل در تعدیل کردن چون تا قسمت 

  راست نباشد٭
  فصل در تعدیل اجزای طالع٭
  فصل در تعدیل ساعات معوج٭
  فصل در دانستن تقویم شمس
  فصل در دانستن غایت ارتفاع

  

٤٥  
٤٦  
  

٤٧  
٤٨  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٨  

  فصل در دانستن وقت عصر هر روز٭
ستارۀ ثابته ] به[فصل در دانستن درج هفت سیاره 

  که در شرق باشد یا در غرب
  *فصل در دانستن عرض ستارگان به اسطرالب

  فصل در دانستن عرض ستاره ثابته
  فصل در دانستن میل آفتاب

  در دانستن ارتفاع از میل و ارتفاع هر والیتیفصل 
  ها ها و اقلیم فصل در دانستن برج

  فصل در دانستن ستارگان شمالی و جنوبی شهرها
  فصل در دانستن ارتفاع ستارگان

  فصل در دانستن جزوی که ستاره با وی برآید
  *ها فصل در دانستن عرض اقلیم

  فصل در دانستن فرسنگ از شهر به شهری٭
  دانستن قبله به اسطرالب٭ فصل در
  ٭وجه دیگر دانستن قبله به اسطرالبفصل در 
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  ه الرحمن الرحیمبسم اللّ// 

پاس ایزد تعالی را که آفرینندۀ بندگان است و دارندۀ زمین و آسمان است؛ و درود بر بهین همۀ س
  .م باد و بر خاندانش و بر یارانش از گزیدگانه علیه و سلّی اللّحمد مصطفی صلّپیغمبران حضرت م

چون دیدم : ه علیهچنین گوید عبدالرحمان بن عمر المعروف به ابی الحسین الصوفی رحمة اللّ
که همه کس را رغبت بدین علم بسیار است و شناختن سطرالب را هر کسی خواستارند و طلب آن 

اند که از آن بهری دراز است در این باب و بهری مختصر و  ها بدین نهاده کتابکنند و بسیار  می
لیف کنم که همه کس آسان بتواند دانستن و از خواندن ملول أنامشروح، خواستم تا مختصری ت

ایزد تعالی توفیق . های مختصر مفید که از یک سخن بسیار بشاید دانستن نگردند و برگزیدم سخن
  .و رحمت خود روزی کناد به فضل

  // فصل در شناختن خطوط] ١[
کشیده باشد که بهری بیرون سطرالب است و بهری اندرون سطرالب و بهری  یاین خطهاخطوط 

و خط مدور و این  ؛خط راست خود معلوم است. از آن راست باشد و بهری مدور و بهری مقوس
ها باشد که زیر  ه آن طبقو صفح ؛ها بر صحیفۀ اسطرالب باشد و بر پشت اسطرالب نیز دایره

و چون  .ها بود که نیمی از دایره باشد مقوس آن خط. عنکبوت باشد و بعد از این شرح آن کرده آید
  .های دیگر بخواند این معلوم گردد باب

  فصل در شناختن عضاده] ٢[

رسته عضاده آن باشد که بر پشت اسطرالب بود و دراز باشد و دو سر تیز دارد و دو چیز از آن بر 
و ارتفاع بدان بباید گرفتن که آفتاب در یک  ،را هدف خوانند و در هر یکی سوراخی بود باشد و آن

و اسطرالب باشد که هر هدفی را دو سوراخ بود یکی بزرگ و  ؛سوراخ بگذرد و در دیگر پدید آید
  .انو بدان کوچک ارتفاع آفتاب گیرند و بدان بزرگ ارتفاع شب گیرند از ستارگ ؛یکی کوچک

  فصل در شناختن اجزای ارتفاع] ٣[

کوچک است که پیرامون آن خطوط مقوس است که بر پشت اسطرالب  یاجزای ارتفاع آن خطها
همه این خط پیرامن  ١هیراو اسطرالب بود که نیمۀ باال از د ؛درجه کشیده باشد ١ودندر ربعی 

                                                
  .بود: در نسخه .١
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درجه بر پشت  نودو اگر خود  ؛نیمی شرقی و نیمی غربی // کشیده است و آن صدوهشتاد درجه بود
  .را از اسطرالب بشناسد غربی را؛ و آن همو  ٢دیشرقی را کار فرما هماسطرالب بود 

  اسطرالب ۀفصل در شناختن حجر] ٤[

 فلک تمام بر آن کشیده باشد و آن سیصد یها هاسطرالب است که درج ٤مناکه پیر ٣ایست هآن کر
و برجای آن دایره ایستاده است که در  ؛حیط استها م شصت درجه است و آن بر صفحۀ اقلیم و

  .النهار خوانند را معدل  فلک است و آن

  فصل در شناختن کرسی و عالقه و حلقه] ٥[

 یخکرسی آن باشد که بر دایرۀ حجره پیوسته است و عالقه آن است که حلقه در آن افکنده و م
  .بدین کرسی دوخته و کوفته است

  چه در آن است و آنفصل در شناختن عنکبوت ] ٦[

عنکبوت آن صفحۀ مشبک باشد که بر روی اسطرالب نهاده باشد که در آن دایره است که دوازده 
و . جای ساخته است البروج خوانند و ستارگان بیابانی را فلک ۀرا منطق برج بدان نبشته است و آن

نام آن ستاره بدان  ی جای یکی ستاره بیابانی است وزکه از آن رسته و هر تی ستا ها آن تیزی
  . نبشته است

که از روی عنکبوت رسته است و  و آن خط راست که میان عنکبوت است محور خوانند و آن
سطرالب است و از عضاده و از  // و قطب آن است که در میان ؛عنکبوت بدان گردانند مدیر خوانند

حلقۀ کوچک است که بر سر لس آن و فَ ؛گذشته باشد و از عنکبوت بر آمده باشد ٥ها ههمه صفح
 ؛و این بند اسطرالب است ٦دنس آن است که در قطب کرده باشرَو فَ ؛قطب کنند و بر روی عنکبوت

ی رسته دْری خوانند و از جمله یکی آن است که از سر جَکه در اول شرح گفتیم مُ ٧و اما آن تیرها

                                                                                                                            
  .هدآیر: در نسخه. ١

  .فرماند: در نسخه. ٢
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گردد و هر عملی که کنند بدان  حجره می یکه به اجزا است و آن را مری اجزا خوانند از بهر آن
  .حجره دارد یمری بتوان شناختن هر چه تعلق به اجزا

  فصل در شناختن اجزای ظل] ٧[

و این نیمه بر همه  ؛ظل آن است که بر پشت اسطرالب بر نیمۀ زیرین باشد و بخش کرده یاجزا
به دو چیز بخشیده،  هر دو ربع بود وه اسطرالب باشد و بود که به ربعی بخشیده باشد و باشد که ب

پنج درجه از ارتفاع نهند و سر دیگر از عضاده بر  ]و[ ه که یک عضاده بر چهلگهر . صابعقدام و اَاَه ب
ه که سر عضاده بر گهر  ١اگر به اصابع بخشیده بود ].بود[ آن اقدام ،شش قدم و نیم نهاده باشد

و کژی و راستی  ؛ده نهاده باشدپنج درجه از ارتفاع نهند سر دیگر آن عضاده بر دواز و  چهل
  .اسطرالب از این پیدا شود

  فصل در شناختن جیب] ٨[

 ؛کشیده باشد آن دایره بر پشت اسطرالب ٢]ی[باال ۀکه در نیم ،راست ،دراز است یها جیب آن خط
و اگر بود عمل آن چنین است که نیمۀ عضاده به  .اسطرالبی را این جیب نبود بر پشت/ / و هر

  .و بر جای خویش شرح آن گفته آید ٣دنه باشد و جیب بدان شناسشصت بخشید

  ٤یحهای صفا فصل در شناختن دایره] ٩[

یکی بزرگ، یکی میانه و یکی : ست که بر صفحه کشیده باشد؛ سه دایرها اه دایره ]آن[، و آن
و  ؛ودتر نش گردد و مرکز، از آن سوی مدار سرطان گویند که اول سرطان بدان می ٥]آن را[ ؛کوچک

 ؛گردد و مرکز از آن سوتر نشود حمل و میزان است که هر دو برج پیوسته بدان می آنِ ،میانه ۀدایر
گردد و  صفحه بود آن را مدار جدی گویند که جدی بدان دایره می ۀترین که بر گوش بزرگ ۀو دایر

  .ر یکدیگر باشدهمه به قد ،و از صفحه تا صفحه هیچ تفاوت نیست ؛مرکز از آن دایره دورتر نگردد

  فصل در شناختن مقنطرات] ١٠[
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و در میان  ؛کشیده باشد ۀصفح ۀست که نزدیک یکدیگر است که بر هما اه مقنطرات آن نیم دایره
گان و اگر  ششاگر اسطرالب سدسی بود،  :که اسطرالب بود آن شمار ارتفاع نبشته باشد چنان

  .نصفی بود، دوگان و اگر تمام بود، یگانگان و اگر  گان و اگر ثلثی بود، سه پنجخمسی بود، 

  های ساعات معوج فصل در شناختن خط] ١١[

 // به دایرۀ ،مدار سرطان خوانند ١هک میانه بریده از سر دایرۀ یها های ساعات معوج آن خط خط
و این خط نیمۀ زیر از صفحه کشیده است و عدد . ترین که مدار جدی خوانند کشیده است بزرگ

و . از مغرب است، تا به مشرق ٢شیا ت که دوازده ساعت میان آن نبشته است و ابتدآن یازده اس
ها باشد یکی از ناحیت مشرق است و یکی از ناحیت  تمامی آن باشد که دو خط میان این خط

غیب و بدان که ناحیت مشرق است فجر توان شناختن و بدان که ناحیت مغرب است مَ ؛مغرب است
  .شفق شناسد

  در شناختن افق مشرق و مغربفصل ] ١٢[

 ۀچه به ناحیت مشرق است مقنطر و آن ؛مقنطرات است یها ترین خط افق مشرق و مغرب بزرگ
و خط مشرق و مغرب آن خط راست است که میان صفحه کشیده است به پهنا و  ؛مشرق خوانند

النهار آن خط بود  و اما خط نصف ؛النهار را به دو نیم کرده است و آن را خط استوا خوانند خط نصف
النهار خوانند و  خط نصف هعالقه تا به مرکز، نیم ٣و از نیش ؛که صفحه به دو نیم کرده است به درازا

  .از مرکز تا به آخر صفحه خط وتداالرض خوانند

  فصل در شناختن اجزای نطاق بروج] ١٣[

مستوی است و  بر آن بخشیده و آن برج ]بروج[ های کوچک است که اجزای نطاق بروج آن خط
و اگر اسطرالب سدس . هر برجی سی درج ،دوازده بروج // سیصدوشصت درجه بخشیده است، میان

و  ٤گان گان بخشیده باشد و اگر ثلث باشد ده پنجگان بخشیده باشد و اگر خمس باشد  ششباشد آن 
، نام برجی هر قسمتی از این دوازدهه و ب. گان گان و اگر تمام باشد سی و اگر نصف باشد پانزده
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  .نبشته است و از اسطرالب خود بشاید دانستن و محتاج شرح آن نباشد
ها که به حجره بخشیده است، اگر اسطرالب نصف باشد عدد حجره دوگان   هاما در این درج

و اگر اسطرالب . هشتاد بخشیده باشد، هر بخشی دو درج و چنان است که حجره به صد و آن. باشد
  .شصت بخشیده باشد هر بخشی درجی و به سیصد ١تمام باشد

ها که با خطوط ساعات زمانی پیوسته است، این خطوط ساعات مستوی است و آن  و اما آن خط
م در میان یها که گفت که این خط. سیزده خط باشد که چهارده ساعت در میان آن نبشته باشد

و آن . روز بود در سالها چنین کشند و آن عدد درازی  مقنطرات باشد و در بعضی از اسطرالب
  .های دیگر آسان بشاید شناختن ها چون نقطه زده پیوستۀ یکدیگر باشد تا آن خط خط

  های سمت خط یفصل در اجزا] ١٤[

ها است که در میان مقنطرات تنها کشیده است؛ از افق مشرق و مغرب به  های سمت آن خط خط
که جمله نود بود؛ هر . می از آن نود باشدهشتاد درج، بر هر نی و باشد؛ که صد // مرکز اسطرالب

و اسطرالب هست . گان گان پنج و هست که پنج ٢گان قسمت کرده است وخطی دو نود است که د
از مطلع حمل باشد و میزان، بعد از این مجمل گفته آید به شرح چون  ٣ها این خط یکه ابتدا

  .جایگاه آن باشد

  فصل در دانستن ارتفاع گرفتن] ١٥[

آفتاب  ۀالصفایح یعنی اسطرالب به دست راست گیرد و برابر قرص تفاع خواهد گرفتن، ذاتچون ار
بدارد و چنان کند که اسطرالب برابر کتف چپ خویش داشته باشد و چنان کند که پشت اسطرالب 

گاه که شعاع آفتاب به سوراخ هدف  گرداند به چپ و راست تا آن و عضاده می. به طرف چپ باشد
 گاه بنگرد که مری عضاده بر چند درجه نهاده است آن. تد و در سوراخ هدف زیر افتدعضاده دراف

النهار بود شرقی  اگر پیش از نصف. بشمرد که چند است که آن ارتفاع وقت باشد ٤ارتفاع یاجزا
  .النهار بود غربی بود باشد و اگر پس از نصف
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  فصل در ارتفاع گرفتن ستارگان بیابانی و سیاره] ١٦[

دست راست گیری و برابر کتف چپ بداری و یک چشم فروگیری ه ین چنان است که اسطرالب بو ا
 و عضاده به چشم دیگر نهی تا در آن هر دو سوراخ که در هدف عضاده است، آن ستاره که ارتفاع از 

و  ،ارتفاع یباشد از اجزا ءگاه بنگری که مری عضاده بر کدام جز آن // .او خواهی گرفتن ببینی
و همچنین به روز هر گه که ابر باشد از آفتاب . مری که چند است که آن ارتفاع آن ستاره باشدبش

همچنین ارتفاع برگیرند و شبی که ابر باشد از ماه همچنین گیرند و همچنین از سر درختان و 
  .ها و دیوارها ارتفاع همچنین گیرند کوه

  فصل در دانستن وضع ارتفاع] ١٧[

و . و دانست که چند است، ببیند که آفتاب در کدام برج است به چند درجه پس چون ارتفاع گرفت
و بنگرد که کدام برج بر افق . که آن ارتفاع است آن درجه از آن برج، بر خط مقنطرات نهد چنان

و اگر ارتفاع شرقی بود بر ناحیت مشرق نهد و اگر غربی بود بر . مشرق است که طالع وقت آن باشد
  .ناحیت مغرب نهد

  فصل در دانستن ساعات معوج] ١٨[

و درجۀ آفتاب از آن برج به مثل آن  ،که گفتیم چنان ،ارتفاع برگیرد و بنگرد که شرقی است یا غربی
هشتاد درجه بشمرد و آن برج هفتم افتد از آن برج که آفتاب  و پس از درجۀ آفتاب صد. ارتفاع نهد

جا شمرده  معوج نهاده باشد و از مغرب بدانهای  و ببیند که چند ساعت از ساعت. در آن است
  .بنگرد که چند است، آن ساعت باشد که از روز شده است به ساعات معوج

  *دانستن کسر ساعات معوج // فصل در] ١٩[

های  آفتاب به شب، در میان خطی از این خط ءجز ۀآفتاب به روز یا درج ءنظیر جز ۀاگر درج
چه بماند چون خواهد که بداند که  درست بشمرد و آن یها ، خط١گانه افتد، نه بر خط، راست یازده

. آفتاب بر ارتفاع نهد و نظیرش بنگرد که بر ساعات افتاده است ءچند است عملش چنین بود که جز
تا به ساعات که از او گذشته [ حجره بکند و پس عنکبوت را باز پس گرداند یو نشان مری بر اجزا

. کسر خوانند یرا اجزا ا به پیش مری چند رفته است و نگاه دارد که آنو بنگرد که از نشان ت ]باشد
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و بنگرد که  ١و دیگر مری را نشانی کند و راست بگرداند از این خط ساعات تا باز خط ساعات دیگر
کسر از این چند  یپس بنگرد که اجزا .ساعات گویند یچند رفته است و نگاه دارد که آن را اجزا

  .درست گیرد که از روز گذشته باشد یها عتاست و بر سر آن سا

در میان ساعات سیوم و چهارم افتد، که از  ،آفتاب به روز ءاین چنان است که نظیر جز مثال
. خواهیم که بدانیم که این کسر چندان است از ساعتی پس می. روز شده باشد سه ساعت و کسری
وم گردانیدیم و بنگریدیم که چند برفت حجره و باز ساعات سی یبر سر مری نشانی کردیم از اجزا

نشان کردیم و  // و دیگر بار بر سر مری. کسر است یداشتیم که اجزا چه یافتیم یاد مری اجزا و آن
چه اول یافته  ساعات است و آن یباز ساعات چهارم گردانیدیم و بنگریدیم که چند است که آن اجزا

و  .از این روز سه ساعت گذشته است و چندین گفتیم که. بودیم بنگریدیم که از این چند است
  .جمله بر این قیاس باید کرد

  فصل در دانستن ساعات مستوی] ٢٠[

بنگرد که آفتاب در کدام درجه است از کدام برج و بر افق مشرق نهد و بر مری اجزا نشانی کند و 
از نشان تا پیش مری و بنگرد که . بر آن ارتفاع نهد که گرفته است از پشت اسطرالب، از مقنطرات

و اگر خواهد که بداند که چند . چندان که رفته است یاد دارد که آن را دایر خوانند. چند رفته است
و هرچه پانزده تمام نبود هر  ٢هر پانزده درج از این دایر ساعتی گیرد ،ساعت از روز شده است

 ؛ز شصت بنگرد که چند استو نسبت ا. چه برآید دقیقۀ ساعات بود درجی چهار دقیقه گیرد و آن
  .٣آن ساعت و آن دقیقه از روز شده است

و بر اجزا  ٤یمادو بر افق مشرق نه. این چنان است که آفتاب به شش درجۀ سنبله باشد مثال
ارتفاع بود نشانی  ]مری[ چه و بر مقنطرات نهادیم و آن. درجه بود و شش  سینشان کردیم و ارتفاع 

و هر پانزده  ٥درج بود و آن دایر است // ودو نشان دویم شمردیم و چهل کردیم و از نشان نخست به
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در [ها را   هد دوازده درج و این درجرا ساعتی گرفتیم و از جمله سی درج دو ساعت بود و باقی بمانْ

  .نصف و خمس و عشر باشد ،و نسبت آن از شصت. وهشت برآمد دقیقه ضرب کردیم چهل ]چهار

  اعات معوج به شبفصل در دانستن س] ٢١[

 آن] از[ ١،اگر خواهد که بداند که از شب چند ساعت معوج گذشته است، ارتفاع ستاره بگیرد
پس درجۀ آفتاب . که پیش از این گفتیم چنان ،به عنکبوت اسطرالب نبشته استکه  ٢ستارگان

رقی است یا و بنگرد که ارتفاع ستاره ش. ببیند که در کدام برج است و بیارد و بر افق مغرب نهد

و درجۀ آفتاب  ،ارتفاع نهد از مقنطرات، از آن ناحیه که گرفته است ]بر[غربی و مری آن کوکب 

چه برآید چندان ساعت و کسر  آن .ببیند که به چند ساعت معوج افتاده است و کسرش چند است
  .از شب گذشته باشد

م برج بر افق مشرق بود به پس نگاه کند که کدا گونه بگیرد که پیش از این گفتیم و هم بدان
  .که طالع وقت بود ،چند درجه

  فصل در دانستن ساعات مستوی به شب] ٢٢[

و درجه آفتاب بیارد و بر افق مغرب نهد و . گفتیم // ٣که پیش از این ارتفاع بگیرد از ستاره همچنان
بر آن ارتفاع که آفتاب را تا مری کوکب  ءمری اجزا را بر حجرۀ اسطرالب نشانی کند و بگرداند جز

و . است از شب ٤چه برآید دایر آن .گرفته است رسد و بنگرد که از آن نشان تا پیش مری چند است
هم بدان قیاس که پیش از این گفتیم بنگرد، که آن ساعت مستوی باشد که از آن شب گذشته 

  .است

  *ساعات معوج به شب و روز یفصل اندر دانستن اجزا] ٢٣[

و مری اجزا بر حجره نشان کند و بگرداند تا به خط ساعتی . و بر افق مشرق نهددرجۀ آفتاب بنگرد 
ساعات در آن روز  یهای معوج رسد و بنگرد که از آن نشان چند گذشته است که اجزا از ساعت
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 یچه بماند اجزا آن ،ساعات روز است از سی درجه بکاهد یاجزا که از و این .١دبچندان است که بیا
عمل کند،  ٢شب بهو اگر خواهد که . ها بدین قیاس بکند روزها و شب ۀو هم .ودساعات آن شب ب

 ءدرجۀ آفتاب بر مقنطرات مغرب نهد و مری را بر حجره عالمت کند و عنکبوت را بگرداند تا جز
 و این اجزا. ساعات شب است یآفتاب بر ساعتی افتد و بنگرد که مری چند رفته است که آن اجزا

   .ساعات آن روز بود یچه بماند اجزا کاهد، آناز سی درجه ب //

  النهار فصل اندر دانستن قوس] ٢٤[

آفتاب بیاور و بر افق مشرق نه و آن، آن درجه  ۀالنهار چند است، درج اگر خواهی که بدانی که قوس
و مری جدی را به حجره نشان کن و عنکبوت به توالی بروج بگردان تا . باشد که آفتاب در آن است

و  .النهار آن روز است که آن قوس ،آفتاب به افق مغرب رسد و بنگر که مری چند رفته است ۀدرج
آن عدد به پانزده قسمت کن که آن ساعت  ،اگر خواهی که بدانی که روز چند ساعت مستوی است

و اگر خواهی که به ]. عمل کن[که پیش از این گفتیم  تمام، چنان ٣و هرچه پانزده نباشد. روز است
و اگر خواهی که . ساعات آن روز قسمت کن یروز چند است، به اجزا ٤عت معوج بدانی کهسا

  .اللیل است چه بماند قوس شصت بیفکن آن و اللیل بدانی این عدد از سیصد قوس

  اللیل فصل اندر دانستن قوس] ٢٥[

به حجره اللیل به عمل بدانی، درجۀ آفتاب بر افق مغرب نه و مری جدی را  اگر خواهی که قوس
و بنگر که مری چند رفته است که آن . نشان کن و به توالی بروج بگردان تا به افق مشرق رسد

گان بگیرد و باقی یکی چهار  پانزده // ساعت مستوی کنی و اگر خواهی که بازِ. اللیل است قوس
  . دقیقه گیرد که آن ساعت لیل است

 یچه بیرون آید اجزا ازده قسمت کن که آنساعت خواهی که بدانی، این عدد به دو یو اگر اجزا
که  چنان ،النهار آن روز باشد چه بماند قوس شصت بکاهی آن و و اگر این از سیصد. ساعات لیل است

  .اللیل گفتیم پیش از این در قوس
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  گان النهار و غایت ارتفاع ستار فصل اندر دانستن ارتفاع نصف] ٢٦[

وز بدانی و غایت ارتفاع ستارگان بیابانی به شب، ارتفاع آفتاب النهار هر ر اگر خواهی که ارتفاع نصف
گاه بدان که آن ارتفاع نصف النهار آن روز  آن. تا بدان غایت رسد که هیچ دیگر نیفزاید ١گیر می

و همچنین ارتفاع . و تا بدین غایت، ارتفاع شرقی خوانند و چون باز کاستن گیرد غربی خوانند. است
هم بدان غایت رسد که هیچ چیز دیگر نیفزاید که آن غایت ارتفاع آن ستاره ] تا[ ٢گیر گان می ستار
و اگر خواهی  .و چون بدین غایت رسید ارتفاع شرقی خوانند و چون از این درگذرد غربی بود. بود

آن ستاره، و بنگر که  // درجۀ آفتاب بر خط نصف النهار نه یا مری ،له از اسطرالب بدانیأکه این مس
  .غایت ارتفاع آن کوکب چندان است ٣رجه افتاده است از مقنطرات که غایت ارتفاع آفتاب یاچند د

  النهار ستارگان بیابانی فصل اندر دانستن قوس] ٢٧[

بیابانی بدانی، مری آن ستاره بیاور و بر افق مشرق نه و مری  ٤النهار ستارگان و اگر خواهی که قوس
النهار نه و بنگر که مری چند رفته است  ن ستاره بر خط نصفاجزا را عالمتی کن و بگردان و مری آ

اللیل آن  شصت بیفکن که قوس و را مضاعف کن که آن قوس النهار آن ستاره است و از سیصد و آن
  . ستاره است

چه پانزده تمام نباشد همچنان کن  و اگر خواهی که به ساعات بدانی، هر پانزده ساعتی گیر و آن
و این ساعت از بیست و . یم که آن ساعت روز آن ستاره است به ساعات مستویکه پیش از این گفت

  .آن ستاره بود به ساعات مستوی ]شب[ چه بماند ساعات چهار بکاه، آن

  فصل اندر دانستن طالع از قبل ساعات] ٢٨[

روز شده است مستوی یا معوج، درجۀ آفتاب  چون چند ساعتِ ،اگر خواهی که طالع به روز بدانی
یار هر گه که به ساعت مستوی می نگری و ساعات به مقنطرات است و بر چندان ساعت نه که از ب

و اگر خط ساعت . وقت است // که آن طالع ،و بنگر که بر افق از بروج چیست. روز گذشته است
که پیش از این  مستوی در میان ساعت معوج است نظیر درجۀ آفتاب بیاور و بدان خط نه، چنان
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  . که آن طالع است ،و بنگر که بر افق مشرق کدام برج است. گفتیم
نگری نظیر درجۀ آفتاب بر آن خط نه و طالع هم از افق مشرق  و اگر همچنین ساعت معوج می

چه به نظیر درج  چه به درج آفتاب است نگرد و آن و اگر شب است آن. طلب کن تا معلوم گردد
  .و به شب درجۀ آفتاب زبه رو نظیر درجۀ آفتاب .به روز است ،نگرد

  فصل اندر دانستن طالع وجه دیگر] ٢٩[

اگر ساعات مستوی . اگر خواهی که طالع بدانی به وجهی دیگر، روز یا شب، ساعات گذشته بر گیر
باشد، هر یک ساعت پانزده درجه کن و هرچه پانزده نباشد هریک درجه چهار دقیقه کن و عدد 

و به توالی بروج چندان . مشرق نه و مری اجزا نشانی کن آفتاب بر مقنطرۀ ءپس جز. ١گوش دار
و اگر ساعت معوج . عدد که داری بگردان و بنگر که چه برج یابی به افق مشرق که آن طالع است

و . است در اجزای ساعت ضرب کند و چندان که برآید، هم بدان گونه که گفتیم کند تا طالع بداند
  .فتاب کند تا طالع بداندآء اگر شب است این عمل به نظیر جز

  فصل اندر دانستن درجۀ اوتاد] ٣٠[

کدام برج / /] به[ پس خط وتداالرض بنگر که. به افق مشرق باشد وتد طالع گویند ]که[درجۀ طالع 

که کدام برج است به چند درج  ءپس بنگر به خط وتدالسما. یابی به چند درجه، آن وتد رابع است
ش وتد رابع است و بر افق مغرب چه برج است به چند درج و آن وتد که آن وتد عاشر است و نظیر

  .است ٢سابع

  فصل اندر دانستن درج باقی بروج] ٣١[

طالع را بر هشت ساعت نه از  ۀاگر خواهی که درج هشت خانۀ دیگر که باقی مانده است بدانی، درج
م است به همان درجه چه برج است که آن خانۀ هشت ءالسما و بنگر که به خط وسط. ساعت معوج

 ءالسما طالع بر ساعات دهم نه، هم از ساعت معوج و بنگر که خط وسط ۀو دیگر درج. جا یابی که آن
بر دو ساعت نه از ساعات  سابع ۀدیگر درج. نهم است ۀبا کدام برج است به چند درجه که آن خان

و دیگر . نۀ یازدهم استبنگر که چه برج است به چند درج که آن خا ءالسما معوج و به خط وسط
بنگر که چه برج است و به چند درجه، که  ءالسما بر چهار ساعت معوج نه و به خط وسطسابع درج 

                                                
  .است آمده »سپار خاطر به« معنی به »دار گوش« نیز مسعودی الدین شرف دانش جهان در. ١
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آن چهار خانه که گفتیم و چون این چهار شناختی بدان که دویم برابر . دوازدهم است ۀآن خان
و در درج هیچ تفاوت . مهشتم است و سیوم برابر نهم و پنجم برابر یازدهم و ششم برابر دوازده

  .درج بود ١انهمه نیست که ب

  فصل در شناختن فجر و شفق] ٣٢[

آفتاب بر هژده درجه از مقنطرات  ءاگر خواهد که ساعت فجر و مغیب شفق بشناسد، نظیر جز
به افق مغرب گرداند و بنگرد که چند است که آن دایر است و باز  ،نهد و مری نشان کند/ / مغربی

که آن ساعت فجر  ،اگر بر سر آن کسری است همچنان کند که پیش از این گفتیم ساعت کند و
  . نگرد عمل مقنطرات شرقی باید کردن و اگر ساعت مغیب شفق می. باشد

 ءآفتاب بیارد و بر خط طلوع فجر نهد و مری نشان کند و جز ءجز ،و اگر خط اسطرالب باید
و اگر ساعت مغیب . است که آن ساعت فجر استآفتاب به افق مشرق نهد و بنگرد که چند رفته 

  .نگرد هم نظر کند شفق می

  *فصل اندر دانستن تحویل سال و آن مولود] ٣٣[

اگر خواهی که تحویل سال با آن مولود بدانی، تحویل سال و درجۀ طالع سال پیش بیاورد و بر افق 
 و مری از جای خویش هشتاد توالی بروج بگرداند تا ]خالف[ و مری را نشان کند و به. مشرق نهد

و اگر . و آن درجه که به افق یابد بنگرد که آن طالع سال است. برود ٢وسه دقیقههفت درجه و سی 
مقنطرات یابی بر خواهی که بدانی که تحویل سال به شب است یا به روز، اول حمل نگاه کن، اگر 

  . معوج یابی به شب استبر ساعت به روز است و اگر 
هی که بدانی که چند ساعت گذشته است از روز یا از شب، در آن روز ساعت مستوی و اگر خوا

اول حمل نگاه کن، اگر بر مقنطرات افتاده است، مری . و معوج یکی باشد که تحویل سال باشد
و اول حمل باز به افق مشرق نه و بنگر که چند رفته است که آن را . نشان کند // جدی را به حجره

و باقی چنان که در ساعت شناختن گفتیم، که  ٣ساعتی گیر] درجه[و هر پانزده  .دایر خوانند
و اگر اول حمل به ساعت معوج افتاده باشد بنگر که چند ساعت . چندان ساعت از روز شده باشد

                                                
  .آن بهم: در نسخه. ١
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  . و کسرش نگاه کن، پیش از این که گفتیم از شب چندان ساعت گذشته باشد. افتاده است
طالع به افق  ۀو درج. ی که بدانی، بنگر که چند سال گذشته استو اگر تحویل مولود خواه

که به افق مشرق بیند آن طالع  ءو آن جز. مشرق نه و به عدد هر سالی چندین که گفتیم بگردان
و اگر از تحویل سال گذشته، تحویل سال آینده می نگرد، درج طالع تحویل بر افق . تحویل است

پیش از این گفتیم و اگر خواهی که بدانی که شب است یا  مشرق نهد و عملش همچنان است که
و بنگر آن برج اگر به مقنطرات افتاده . روز، بنگر که آفتاب اندر اصل به کدام برج بود به چند درج

اگر خواهی که بدانی که چند ساعت . است، روز است و اگر به ساعات معوج افتاده است، شب است
رجۀ آفتاب اگر به مقنطرات افتاده است مری اجزا به حجره نشان گذشته است از شب یا از روز، د

/ / و هر پانزده. ستا و درجۀ آفتاب باز افق مشرق آورد و بنگرد که آن چند است، آن دایر. کند
و اگر ساعت معوج خواهد . ساعتی گیرد، که چندان ساعت گذشته است که از روز به ساعت مستوی

و اگر خواهی که به . چندان ساعت معوج از روز گذشته باشد ساعت قسمت کند، یدایر به اجزا
که  ناساعت مستوی بدانی مری جدی به حجره نشان کن و درجۀ آفتاب به افق مغرب گرد

   .که برود دایر باشد و هر پانزده یک ساعت باشد و از شب چندان ساعت مستوی شده باشد چندان

  فصل اندر دانستن مطالع بروج] ٣٤[

نگری و بر  که مطالع بروج بدانی به بلد و به خط استوا، اول آن برج بیار اگر به بلد میاگر خواهی 
. و آن برج بگردان تا آخر برج به افق مشرق رسد. افق مشرق نه و مری جدی را به حجره نشان کن

و اگر به خط . ای آن شهر که بگزیدهه ست با و بنگر که مری چند رفته است که آن مطالع آن برج
خط مشرق نه و مری را به حجره عالمت کن و بگردان تا آخر آن برج ه توا می نگری، اول برج باس
  .خط مشرق رسد و بنگر که مری چند رفته است که آن طالع آن برج است به خط استواه ب

  فصل اندر دانستن طریقی در بیرون آوردن طالع تحویل موالید] ٣٥[

ه بنهد از برج و درج و دقایق و وقت تحویل موضع آفتاب ب ،بوده ١تقویم آفتاب که در وقت والدت
و پس سیر آفتاب برگیرد یک . چه بماند تفاوت باشد میان اصل و تحویل و آن // مقوم از اصل برود
چه از قسمت بیرون آید سیر ساعات آفتاب  آن ،وچهار و قسمت کند بر بیست. شبانروز یعنی بهت

چه از قسمت بیرون آید ساعات  آن. سیر ساعات قسمت کنباشد یعنی یک ساعت و تفاوت بدین 
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روز  روز باشد ساعت نیم تر از ساعت نیم روز برگیرد و اگر ساعت بعد بیش ۀپس ساعت نیم. بعد باشد
و اگر ساعت بعد کمتر باشد بر ساعت . چه باشد ساعت باشد از شب گذشته آن. از وی نقصان کند

ارتفاع آفتاب چند  ١و پس در پانزده ضرب کند. ویل باشدروز زیادت کند، که ساعت وقت تح نیم
جا که درج آفتاب برافتد بنگر  و بر افق مشرق نه و مری اجزا نشان کن آن ٢آفتاب بنگر ۀدرج .باشد

  . که چند است از مقنطرات که ارتفاع آفتاب است
طالع  ۀ، درجو اگر گوید که چون طالع چندین درجه از فالن برج است ارتفاع آفتاب چند باشد

و آن درجه را . آفتاب نگاه کند که به چند درجه از مقنطرات افتاده است ۀبر افق مشرق نهد و درج
  . بشمرد که آن ارتفاع آفتاب است

و اگر گویند دوازده قدم دارم ظل، طالع چیست و ارتفاع آفتاب چند است، ظل بنگرد که اندر 
و مری دیگر بنگرد که . اند نهد یا اصابع که پرسیده به چندان قدم // و مری عضاده. اسطرالب هست

شمس به چندان ارتفاع نهد از  ۀبه چند درجه از ارتفاع افتاده است که آن ارتفاع آفتاب است و درج
  .مقنطرات و به افق مشرق بنگرد که کدام برج و درج یابد که آن طالع است

  فصل اندر دیگر نوادر] ٣٦[

جا که  که پیمایی، یا بگویی از آن ی بگوی یا دیواری یا مناره، بی آناگر کسی پرسد که درازی سرو
اگر سروی نگری یا دیواری یا مناره، . تر است دیه است برابر ما، بگوی که به کدام نزدیک ایستاده دو

و باز پس آی تا  ٣وپنج درجه نه از اجزای ارتفاع و زیر درخت و مناره بایست مری عضاده بر چهل

ای بر  پیموده ]که[بران گز  ٤زمین را ما بین آن پیمای و دو گز و نیم. ضاده سر آن ببینیع ۀاندر ثقب

  .ستا افزای که آن باالی آن سرو است یا آن دیوار
تر است  بگیر و بنگر که کدام بیش ٥ارتفاع از سر دیوار هر دو دیه ارتفاع ،نگری و اگر دیه می

  .این مایه که گفتم بسیار چیزها بشناسد و از .تر است آن نزدیک ]تر است بیش[ که آن
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  فصل دیگر اندر نوادر] ٣٧[

آن  ۀو کنار. ها که به کنار آن نتوان رسید که بر پای بباید ایستادن در دانستن مقدار پهنای آب
باید گردانید  عضاده برابر چشم باید داشت و عضاده می // بایستد و ١جوی یا رود یا زمینی چند است

اسطرالب همچنان دارد، روی  ۀپس عضاد. سوراخ آن کنارۀ جوی یا رود و یا زمین ببیندهر دو ه تا ب
پس  .جا که بشاید پیمود تا هم به آن سوراخ موضعی ببیند و به نظر نگهدارد باز پس کند تا آن

  .خواهی که بدانی که چندان باشد که می بپیمایی کنار آن

  فصل در دانستن نوادر دیگر] ٣٨[

و عضاده . بر کنار چاه و یا بر کنار حوض بایستد ٤دها بدان ها و حوض چاه ٣که دوری ٢دچون خواه
از آن سوی  ،چه خواهد گرداند تا سر آب در زیر چاه یا آن یکسر سوی چشم چپ خویش آورد و می

پس از آن ظل که ]. ببیند[ببیند به هر دو سوراخ عضاده و مقدار ظل از سر دیگر عضاده  ،دیگر
که بر آن نهاد که  و چیزی زیر پای نهد چندان. عضاده بر آن ظل نهد ٥وکم کند  ءهست یک جز
اول و دویم بر پیماید و بدان که  ٧جایپس میان . هم آن کنارۀ آب به این چاه ببیند ٦عضاده است

  .چه برآید دوری چاه باشد آن .٨اند ضرب بسته اندکه پیش 

  فصل اندر دانستن ظل و ارتفاع از یکدیگر] ٣٩[

از ظل افتاده است آن ظل آن  // ون ارتفاع گرفته، بنگر مری عضاده از سر دیگر که بر چند عددچ
  .دو گونه باشد اصابع و اقدام ارتفاع باشد و ظل بر اسطرالب بر

  *ا قسمت راست نباشدبفصل در تعدیل کردن چون ] ٤٠[
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ین عال یأره ریق تخمین بو بر ط ٢دارندنبه کار  ١هرچند که در معرفت اسطرالب این تعدیل بالجد
  . واجب دیدم تعدیلی چند بر اختصار نمودن ٣ها نگه کند لیکن میان بخشش

  آفتاب ءتعدیل جز

و آن جزء از بروج که آفتاب ازو گذشته [آن مقنطره که نزدیک بود به ارتفاع وقت بجوی 
بود، هم بر  // نرسیده ٥ودکه آفتاب ب ٤بروج جزء ازو آن ] بر آن مقنطره نه و مری نشان کن
پس میان . اصل نام کن ءبشمار و اجزا ]اول[ تا به جای .بر آن مقنطره نه و از آن نشان کن

و به شش قسمت . اندر اجزای اصل ضرب کن ،شمس و آن قسمت که بدو نرسیده بودء جز
 ٦چه حاصل آید اجزای تعدیل آن. بر حسب قسمت و بخشش کن، اگر اسطرالب سدسی بود

بر آن مقنطره که نزدیک بود به  و نرسیدهدبروج که آفتاب ب جزء ازآن پس [ .شمس بود ءجز
ارتفاع وقت نه، اجزای تعدیل را باز پس آر، آنجا که آن مقنطره باشد جزء آفتاب بود بر 

چون خواهی که درجۀ آفتاب به حقیقت به اسطرالب بدانی ارتفاع چهل و شش و مثال ] .عنکبوت
شد و اسطرالب سدسی است و هر برجی شش خط کشیده و بر آفتاب در شانزده درجۀ سنبله با

ها کشیده است به  ها باشد که خط هپس چون آفتاب در این درج. میان دو خط درج گفته است
پس اگر درج آفتاب در میان این دو خط افتد، از نطاق البروج به خط دوازده . عمل حاجت نباشد

و . که ظاهر کردم باید آمدن اال خط مقنطرات چنانو همه وقت درج بروج باز پس . درجۀ سنبله رود
وهشت  البروج بر خط چهل پس از درجۀ ارتفاع بگذرد یعنی چهل و شش، و دوازدۀ سنبله از نطاق

. ودو مقنطرات نهد چهار  بود بر خط چهل و و اگر چنان باشد که ارتفاع چهل. مقنطرات شرقی نهد
تر باشد بگذرد  و اگر به خط نارسیده نزدیک ٧دپس آور تر باشد درج بروج باز اگر خط گذشته نزدیک
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  . بگذرد و بر آن خط نهد
و پس . که گفتیم دوازده درجۀ سنبله بر چهل و هشت نهد و مری جدی نشان کند // چنین
البروج بر چهل و هشت مقنطرات شرقی نهد و ما بین عالمت و  سنبله از نطاق ۀهژده درج

 .ن عدد چند است و آن هشت است و اجزای اصل این استو آ. الجدی به بیند که چند است سأر
که هژده است، بدان که چند است  ،پس از درج آفتاب که شانزده است تا بدان جا که هنوز نرسیده

این . اصل است ضرب کن که شانزده حاصل آید یپس این دو در آن هشت که اجزا. و آن دو است
چون هژده درجۀ [ پس مری جدی. اصل آیددرجی ح اشانزده بر شش قسمت کن دو درج و ثلث

درجی باز پس آور که آن  انشان کن و دو درج و ثلث ]وهشت درجه بود سنبله بر مقنطرۀ چهل
جا  آن ،وهشت مقنطرات باشد البروج هست و خط چهل ةموضع که مابین دوازده و هژده منطق

و نیز اندر تعدیل ارتفاع به  آفتاب ظاهر باشد ۀآفتاب به حقیقت نقطی برنهد تا درج ۀشانزده درج
  . ١کار آید

  تعدیل اجزای مقنطرات 

پس  .مری را نشان کن ،]نه[ تر بود از ارتفاع کم] که[بر آن مقنطره  ،شمس که نقط بر زده ءجز
آن اجزای  ،تر بود و بنگر تا مری چند گذشته شمس بر آن مقنطرات نه که از ارتفاع بیش ءآن جز

در اجزای اصل  // .از ارتفاع بود چند است ٣یشبمقنطره که  ٢ارتفاع و آن و بنگر که میان. اصل بود
بدان قدر مری باز پس آر . چه حاصل آید اجزای تعدیل بود ضرب کن و بر شش قسمت کن آن

  .بر آن ارتفاع افتد که گرفته باشی ٤شمسء سوی نشان اول که جز

یقت جزء شمس نقط برنهاده، بر آن چون خواهی که درج و دقایق ارتفاع آفتاب بدانی، حق مثال
 شش بود و چهل و  ها گرفته و مری عضاده بر چهل یعنی ارتفاع. تر است مقنطره نه که از ارتفاع کم

دو و در عمل ارتفاع  و  پس ارتفاع که چهل. و شش بر مقنطره معلوم شود که زیادت و نقصان نبود 
که در عمل درج آفتاب، بازپس بایست  نهشت نزدیک باشد چنا و  اگر چهل. باز پس باید آمدن
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  .آمدن
که نقط برنهاده  ١شمسء پس هم این جز .دو نهادی مری جدی نشان کن و  پس چون بر چهل

و مابین عالمت حجره و مری بین که چند است و مری چند  ٢وهشت مقنطرات نه بر چهل ،است
مابین ارتفاع و مقنطره که  که ٣و ببین. گذشته است و آن هفت است و آن را اجزای اصل گویند

یش از ارتفاع است بشش است و مقنطره که  و  بیش از ارتفاع است چند است یعنی ارتفاع چهل
پس این دو در اجزای اصل که هفت است ضرب کن چهارده . وهشت است و مابین آن دو است چهل
عدد مری جدی  پس این. این چهارده بر شش قسمت کن دو درجه و ثلث درجی باشد // پس. باشد

 ۀوهشت آنجا که جزو آفتاب که نقط بر نهاده است درج ودو و چهل باز پس آور که مابین چهل
  .طالع معلوم شود ۀو همچنان رها کن عنکبوت تا درج ].بود[ ارتفاع به حقیقت

  *در تعدیل اجزای طالع] فصل[] ٤١[

پس آن  .مری را نشان کن ]و جزء آفتاب بر ارتفاعش نه[، طالع در میان دو قسمت افتد ءچون جز
 .است ]رفته[ بر افق مشرق نه و مری را نشان کن و بدان که چند ٤هذشتگ] از آن[ که طالع ءجز
طالع بدو رسیده نیست بر افق نه و بنگر تا از  ٧که ها ءجز اینباره  پس دیگر .بود ٦تعدیلاجزای  ٥آن

 ٨پس اجزای تعدیل در شش .ودآن اجزای اصل ب ،دوم و جایگاه مری چند است] نشان[از میان 
 ءآن جز ،١٠افزای ٩]که طالع از آن گذشته[ ءضرب کن و بر اجزای اصل قسمت کن و بر آن جز

  .طالع بود ۀدرج
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اسطرالب، چون طالع میان دو ] به[به حقیقت بدانی ] طالع[چون خواهی که درجۀ  مثال
تا درج طالع  ١بجنباندر آن پیش گفتیم عنکبوت . قسمت افتد یعنی اول عقرب و ششم عقرب

  . معلوم گردد
که  ٢و آن اجزا .مری جدی نشان کن ]جزء آفتاب بر ارتفاعش نه و[ و چون خواهی که بدانی،

که میان هر دو  ٣ینبو ب .عقرب بر افق نه و مری را نشان کن // طالع از او بگذشته بود، یعنی اول
که بدو رسیده نیست ء پس آن جز .تعدیل گویند یاست و آن را اجزا ٤عالمت چند است و آن یکی

اول ] یعنی جایگاه مری[ ٥دوم] نشان[و بنگر که از میان . نیست یعنی ششم عقرب بر افق مشرق نه
پس . است و آن شش است و این اجزای اصل است ]چند[ اول عقرب و جایگاه مری ششم عقرب

است قسمت کن اجزای تعدیل یعنی آن یکی، در شش ضرب کن و بر اجزای اصل که شش 
یعنی اول  ،از او گذشته بود ٧طالعافزای که  ٦ءاین یک درج بر آن جز. حاصلش یک درج باشد

اصل بیرون  یتعدیل و اجزا یو درج طالع از ضرب و قسمت اجزا .عقرب و بگو طالع عقرب است
  .آمد چنین که نمودم

  *در تعدیل ساعات معوج] فصل[] ٤٢[

چون در میان دو . ات افتاده است، به شب یا نظیرش به روزشمس که بر خطوط ساع ءبنگر به جز
شمس بر ساعات تام نهد و مری را نشان کن و ببین که  ءپس جز. مری را نشان کن ،ساعت افتد

ساعات ناقص آور و بنگر که از  ٨هپس ب. چه گذشته است اجزای تعدیل بود آن. چند گذشته است
ضرب کن و بر  ٩صتاجزای تعدیل در ش. ل بودعالمت دوم تا مری چند گذشت، آن اجزای اص
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  .چه حاصل آید بر آن ساعات تمام افزای که با تو بود اجزای اصل قسمت کن آن

 ١پس جزء آفتاب باز جای خود ببر. مشرق نه و نظیرش نشان کن //آفتاب بر خط  جزء مثال
. هار ساعات باشدو نظیر جزء آفتاب مابین سه ساعت و چ. هشت مقنطرات است و  جا که چهل آن

 ٢و ببین. مری جدی نشان کن، پس نظیر جزء شمس بر خط ساعات تمام نهد یعنی ساعات سیوم
. و مری جدی نشان کن ٣بر تخته نگاه دار. اجزای تعدیل گویند ]را[ که مری چند رفته است، آن

ت تا مری که از عالم ٤و ببین. ساعات ناقص آور یعنی ساعات چهارم] بر[پس نظیر جزء شمس باز 
 ٦صتو بر ش ٥اجزای تعدیل در اجزای اصل ضرب. اصل بود یچند است آن عدد که باشد اجزا

پنج  و  ساعات و چهل. چه حاصل آید دقایق ساعات بود، و بر ساعات تمام افزای قسمت کن که آن
  .دقیقه باشد

ن و ضرب ک صتتعدیل در ش ٨یدر باب پیش گفته است که اجزا ٧تر است که و چنین درست
اصل پانزده است و  یو اجزا. ست که نمودما عمل چنین موافقه اصل قسمت کن که ب یبر اجزا

پنج  و  و حاصل و قسمت چهل. هفتاد و  تعدیل هژده و حاصل ضرب چند است دویست یاجزا
دو کسور ساعات معوج و مستقیم چند  ،ینا و پیش از. دقایق و چون کسری ثوانی ساعات باشد

  .تر بود این عمل غریب فصل گفتیم اما

  / / فصل در دانستن تقویم شمس] ٤٣[

چون خواهی که بروج درج آفتاب بدانی به اسطرالب، غایت ارتفاع روز به تحقیق بدان و بدان تا 
افتد که  ءالسما آن ربع بگردان تا کدام برج و درج بر خط وسط. کدام فصل است از فصول چهارگانه

  .و آن تقویم شمس در آن روز بود ]ستبر آن ا[ غایت ارتفاع آن روز
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  دانستن غایت ارتفاع ]]]]فصل در[[[[] ٤٤[

ء جز ،چون خواهی که غایت ارتفاع آن روز به اسطرالب بدانی و این به خالف درجۀ آفتاب است
و . بود ]ارتفاع[ نهی و بنگری تا بر کدام مقنطره افتاده است، آن غایت ءالسما شمس مقوم بر وسط

 وم بود ارتفاع همی گرفتی تا به جایگاهی رسد که روی به نقصان کند و آنشمس نامعلء اگر جز
 ۀطرالب بگرداند تا درج برجی بر مقنطرس، عنکبوت ا١و چون ناقص خواهد بود. النهار بود وقت نصف

آفتاب و بدین ء جز ٢نهآن ارتفاع افتد و این عمل آن است که در آن روز نه غایت ارتفاع داند و 
   .معلوم شودعمل که گفتیم 

 ٤روی به نقصان نهاد ٣دیوهشت ارتفاع رس گرفتم چون به چهل النهار ارتفاع می وقت نصف مثال
عنکبوت بگردانیم تا کدام برج و درج . هشت است و  و بدانستم که غایت ارتفاع آن روز چهل ٤نهاد

ه پس بدانستیم ک. هشت و آن پنج درجۀ حوت است و  افتد که موضع چهل ءالسما بر خط وسط
  .بود به اسطرالب معلوم توان کرد //آفتاب و غایت ارتفاع نامعلوم  چون درج

  *فصل در دانستن وقت عصر هر روز] ٤٥[

چون ارتفاع به آن ه ک ،٦درب ]منصف[ و بر سر آن ٥گیردها عشر ،روز منصف بکند و جمله ارتفاع آن
  .وقت عصر باشد ٧درج رسد

، شش باشد، بر ٨دگیرها و عشر شصت. د سی باشدروز شصت باشد و منصف بکن ارتفاع آن مثال
وقت عصر آن روز، آن وقت ] رسد[ و شش  سیچون ارتفاع به . باشد و شش  سیبر سر سی نهد 

  .باشد
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ستارۀ ثابته که در شرق باشد یا در ] به[دانستن درج هفت سیاره  ]در[ فصل] ٤٦[

  ١غرب

ری و مریخ و زهره و عطارد و آن وقت که آن ستاره که خواهی درجش بدانی، چون زحل و مشت
ثابته  ۀارتفاع ستار ،رسد، پیش از آن که روی به نقصان نهد ءالسما قمر، چون آن ستاره به وسط

و آن ارتفاع که . ثابته شرقی باشد یا غربی ۀو مری آن ستاره بر مشرق یا مغرب نه اگر ستار .گیرها
چه یابی درج  آن .ه برج و درج یابیچ ه درببین ک ءالسما چه باشد برآور و به وسط آن ،باشد از خط

  .آن ستاره است و به مثال حاجت نیست

  *دانستن عرض ستارگان به اسطرالب] فصل در[] ٤٧[

  .و به مثال بشاید دانستن و چون عرض یک ستاره بدانستی جمله چنان است

اع وی هفتاد رتفجا که غایت ارتفاعش باشد و غایت ا رسد، آن ءالسما چون مشتری به وسط مثال
ودو  هاگیرد و آن ستارۀ یدالجوزا است و ارتفاعش چهل  ثابته هم در آن وقت ۀو نیز ستار . //است
پس ببین . ودو نهد و مشتری در هشت درجۀ جوزا است پس مری یدالجوزا بر مقنطرۀ چهل. است

د که دو است پس هفتا و که آن هشت درجۀ جوزا بر سر صفحه بر چند درجه است و آن هفتاد
  . دو بیفکن، دو بماند و این دو عرض مشتری است و ارتفاع مشتری است از این هفتاد

تر است یا آن عدد که بر  ببین که ارتفاع بیش. پس بباید دانستن که عرض شمالی بود یا جنوبی
تر بود عرض شمالی و  اگر ارتفاع از عدد صفحه بیش. صفحه است و درج آن ستاره بر سر آن است

و جمله عرضشان به اسطرالب چنین  .تر از جایگاه درج مشتری بود عرض جنوبی بود تفاع کماگر ار
  .است که نمودم و این معنی تمام است

  ثابته ۀدانستن عرض ستار] فصل در[] ٤٨[

نه و بنگر  ءالسما ثابته بر وسط ۀثابته عرض خواهی که بدانی، بر اسطرالب مری آن ستار ۀچون ستار
درج آن برج که هم بر آن خط است که سر مری برش ] و[ ٢ند غایت ارتفاع استکه سر مری بر چ

از خط سر مری، ] تر است اگر درج بروج بیش[ .تر است که کدام بیش ببیند ].کدام است[ است
 ۀو هر ستار. تر است عرض شمالی و اگر درج مری از درج بروج بیش. عرض آن ستاره جنوبی بود
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  .اند جنوبی // اند البروج اند و هرچه بیرون از نطاق اند شمالی البروج ثابته که در نطاق

درج بروج که هم بر آن خط . شش و  باشد بر شصت ءالسما مری نسر طایر بر خط وسط مثال
بر  ءالسما و این چهارده بر خط وسط. است به تخمین و تقریب چهارده درجۀ برج جدی است

و عرض . پس عرض شمالی بود ،ر است از درج برجودو است، پس غایت مری نسر طایر بیشت چهل
  .شش و  دو تا شصت و  آن است که مابین هر دو باشد یعنی از چهل

  دانستن میل آفتاب] در[فصل ] ٤٩[

چون در اول حمل باشد و در اول میزان، بر خط استوا باشد و چون یک دقیقه از اول حمل برآید، 
ج همی افزاید تا آفتاب به آخر جوزا رسد، میل به غایت و میل او به تدری. در جهت شمال ١میل کند

پس چون در اول سرطان آید میل نقصان کند تا به . کج لهرسیده باشد و غایت میل چندین است 
میل کند در  ٣آیدچون یک دقیقه بر .باشد ٢پس چون در اول میزان آید خط استوا. آخر سنبله رسد

. پنج دقیقه رسیده باشد و  سه درج و سی و  ب به بیستتا به آخر قوس رسد میل آفتا. جهت جنوب
  .دانستن میل این است. پس از اول جدی میل نقصان کند تا به آخر حوت

  دانستن ارتفاع از میل و ارتفاع هر والیتی ]]]]فصل در[[[[] ٥٠[

ارتفاع اول حمل و اول میزان هر والیتی بدانی، عرض آن والیت بدان که چیست و  ]خواهی[ چون

و اگر میل آخر برج جوزا بر او  // .چه بماند ارتفاع اول حمل و اول میزان بود آن ،ود به نقصان کناز ن

و ارتفاع اول حمل و میزانِ عرضِ  کج لهو میل چندین است ]. بود[افزایی ارتفاع اول برج سرطان 

ارتفاع سر  و پس چون هم این میل از. ]فا لهو ارتفاع اول سرطان [ ٤حنچندین است که نمودم  لب

  .]که دل[ حمل و میزان کم کنی ارتفاع سر جدی  بیرون آید
و  ٦دو موضع بنهده میزان ب ٥و ارتفاع هر روز بیرون آوردن چنان است که ارتفاع سر حمل و
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غایت ارتفاع  ١چه بر افزایی آن. افزایی دارد و بر اول حمل می میل آفتاب هر روز از اول میزان بر می
  .های جنوبی بود چه کم کنی غایت ارتفاع برج د و آنشمالی بو یها برج

  ها ها و اقلیم دانستن برج ]]]]در[[[[فصل ] ٥١[

و  ؛به مدار و گردش آن چرخ ٢ها، بنگر ها و یا اقلیمی از اقلیم چون خواهی که بدانی سر برجی از برج
پس  .جدی سأسرطان و مدار ر سأۀ اسطرالب کرده بود یعنی مدار رفیحمدار آن بود که بر ص

چه بدو رسد از شمار، آن ارتفاع سر  و پس بنگر آن. نهی ءالسما بگردان سر آن برج تا بر خط وسط
  .آن برج بود اندر آن اقلیم و هو اعلم

  دانستن ستارگان شمالی و جنوبی شهرها ]]]]فصل در[[[[] ٥٢[

ز اندرون ها و آن همه ا ها و فرو شود پس از درجت ستارگان شمالی آنند که برآیند پیش از درجت
و . ها ها و فرو شود پیش از درجت و ستارگان جنوبی آنند که برآیند پس از درجت. البروج باشد نطاق

تا  ،کرده باشد ٣که تیر ،باشد و عرضشان مقدار میان سرهاشان بود // البروج این همه بیرون نطاق

تا درجه بود میان  و برآمدن طالعشان. درش نبشته بود صبدان نقطه که در میان دایره بود که 
  .ها ها و فرو شود با درجت آسمان آیند با درجت

  ٤فصل در دانستن ارتفاع ستارگان] ٥٣[

چه بدو  پس بنگر، آن. ءالسما بر خط وسط ٦ارتفاع ستارگان، ستاره فرو نه ٥چون خواهی که بدانی
رتفاع اندر جنوب چون خواهی که بدانی که ا. رسد از شمار، آن ارتفاع آن ستاره است از آن اقلیم

و میل وسط اسطرالب بود،  ٧سأالر اگر اندر میان سمت. س بنگرأالر است یا اندر شمال، از سمت
  ،٨الجدی سأس بود تا به رأالر و اگر اندر میان سمت. سأالر ارتفاع آن ستاره اندر شمال بود از سمت
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  .س آن اقلیمأالر سمت ١از ارتفاع آن ستاره اندر جنوب بود

  دانستن جزوی که ستاره با وی برآید ]]]]ل درفص[[[[] ٥٤[

و . چون خواهی که آن جزء را که آن ستاره با وی برآید بدانی، سر آن ستاره را فرو نه بر خط مشرق
و فرو نه . ها، آن جزء بود که به آن ستاره برآید ها و درجت چه بر خط مشرق بود از برج پس بنگر آن

فرو  بود که به آن ستاره[ها آن جزء  غرب بود از بروجچه بر خط م بر خط مغرب و پس بنگر آن
ها و  بود از برج ءالسما چه بر خط وسط و پس بنگر آن. نه ءالسما وسط // آن ستاره را بر خط]. شود
  .]السماء گذرد ا وی بر وسطکه ب[ ها، آن برج بود هدرج

  .ام البیوت گویند و پیش از این کرده ةین تسویا و بعد از

  *ها دانستن عرض اقلیم] در فصل[] ٥٥[

اول حمل و میزان قیاس کن به  ٢چون خواهی که عرض اقلیمی بدانی از درجات آفتاب، ارتفاع
  .چه باقی ماند عرض آن اقلیم باشد آن. چه یابی از نود نقصان کن آن. اسطرالب

نقصان کن،  چه یافتیم از نود آن. الحمل را اندر اقلیم رابع سأقیاس کردیم غایت ارتفاع ر مثال

  .پس گفتیم شهر ما را عرض این است. بماند لز
اسطرالب است و  ۀالسرطان بر سر صاد بود که بر صفح سأاسطرالب شمالی آن بود که ر

 ]بر[ الجدی بر سر صاد بود که سأاسطرالب جنوبی آن باشد که ر .الجدی متصل به حجره باشد سأر
  .ه باشدالسرطان متصل به حجر سأاسطرالب است و ر ۀصفح

  *دانستن فرسنگ از شهر به شهری] فصل در[] ٥٦[

چون خواهی که از شهری به شهری فرسنگ بدانی، از عرض هر دو شهر، کم از بیش نقصان کن 
دو  و  و این بیست. چه حاصل آید چندان فرسنگ بود آن. دو ضرب کند و  چه بماند در بیست آن

  .فرسنگ، یک درجه آفتاب است

هر . ٣فو موو طول اصفهان  لب ک، و عرض اصفهان عز یو طول مکه  م کاعرض مکه  مثال
حاصل او . کردیم //ودو ضرب  ند و در بیستدو عرض از یکدیگر نقصان کردیم یازده بما
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  .ودو فرسنگ است به طریق راست وچهل دویست

  *دانستن قبله به اسطرالب ]]]]فصل در[[[[] ٥٧[

طرالب خط سمت کشیده باشد و سکه بر آن ا باید ،چون خواهی که قبله به اسطرالب بشناسی

. قسمت کرده بود و باشد که به ده ده ]پنج[و باشد که به پنج . خطوط ساعات ١خطوط مقنطرات یا

و جانب مشرق بر دو قسم بود و جانب مغرب بر ] باشد که شهر در جانب شرق مکه باشد یا غرب[
بدان قسمت که بود بر  ،آن خط ،ارتفاع آن خط مدور که مدار حمل و میزان است. دو قسم

هشت درجه و هم از این  و  و تا به کنار اسطرالب برود تا بیست ،اسطرالب اگر به پنج و اگر به ده
اما اگر آفتاب . تقاطع مدار به آن قسمت که بود بیاید تا به نزدیک قطب و تا به نود قسمت کرده بود

سمت از تقاطع مدار حمل و میزان که آن  ۀدرج ،از اول میزان تا آخر حوت ،های جنوبی بود در برج
سمت از  ،شمالی بود هو اگر درج .تا به کنار صفحه برگیرد که آن جنوب است ،خط مدور است

  . تقاطع مدار گیرد تا به کنار قطب و آن شمالی است
ست و در چند درجه ا پس چون قبله معلوم خواهی کردن اول بدان که آفتاب اندر چه برج

پس آن . هاگیر، ببین که چند است درجۀ ارتفاع  ون معلوم شد، ارتفاع آفتاب به اسطرالبچ. است
جا برود تا به خط سمت و ببین که درج سمت چند  و از آن .آفتاب بر آن درجۀ ارتفاع نهد ۀدرج
و اگر خط سمت . که گفته شود چنان ٢کندباگر خط سمت بر خطوط مقنطرات است عمل / / .است

آفتاب ببین  ۀات کشیده بود، چون درجۀ آفتاب بر خط ارتفاع نهاده باشی، نظیر درجبر خطوط ساع
و چون سمت معلوم شد . است که درج سمت ارتفاع آن وقت باشد ٣دهاکه بر کدام درج سمت افت

طرالب بر زمین نهد و پس بر روی سو ا. سمت نهد طرالب بگرداند و مری عضاده بر چندان عددِسا
که سایۀ این بر هیچ جانب میل نکند و سایۀ این  چنان. آفتاب، به آفتاب راست بکندعضاده در برابر 

. النهار است اسطرالب نگرد که خط نصف ءالسما و پس به خط وسط. بود ]وی[جمله عضاده بر روی 

کنی  جا که قبله معلوم می و انحراف این شهر معلوم باید کردن و این چنان است که بداند که آن
هشتاد درجه  و و غایت طول صد. شود شرقی است یا غربی و این معنی از طول معلوم میانحرافش 
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اکنون ببیند که . هشتاد درجه است و است از جزیرۀ خالدات، یعنی از مغرب تا به کرانۀ مشرق صد
تر از نود درجه است انحراف آن شهر از  اگر کم. طول آن شهر که قبله خواهی دانستن چند است

  .است ١غربجانب م

انحرافش از جانب مغرب  ،فو مو ،شش دقیقه و  و چهل/ / شش درجه و اما طول اصفهان هشتاد
چون بر زمین  ،در مقابل آفتاب راست بکن ،بر روی عضاده ٢هکه گفته بودم که سای پس چنان. است

باز به جانب مغرب . درجه و چهل دقیقه و شش  سی ،مری ء،السما پس از خط وسط .نهاده بود
جا خط بر زمین  و از آن. نهد و شش  سیطرالب بجنباند و بر آن خط سعضاده بر ا مری بشمارد و

  .جا است بکشد از سر مری عضاده باز جانب قبله راست کند که قبله آن

باشد یا بر خطوط  ٣شرَاسطرالب، باید که خط سمت بَ] به[اول چون قبله خواهی دانستن  مثال
طرالب از هر دو جانب خطوط کشیده باشد از یکی تا سو بر پشت ا. ساعات یا بر خطوط مقنطرات

این دوازده درجه بر . وپنج درجه بود و آفتاب اندر جوزا اند به دوازده درجه ها گرفتم چهل ارتفاع. نود
جا که درج آفتاب بود تا بر  و از آن. مقنطرات شرقی نهادم زیرا که آفتاب شرقی بود وپنجِ خط چهل

. زیرا که به این اسطرالب خط سمت به درجه قسمت کرده بود. دیدم، ده درجه بودسر خط سمت ب
پس اسطرالب بگردانیدم و مری عضاده هم بر . و از جانب شمال بود زیرا که آفتاب شمالی بود

طرالب سپس اسطرالب بر زمین نهادیم و ا. که درجه سمت بود، یعنی ده درجه/ / چندان نهادم
است که آخر  ءالسما جا که خط وسط و از آن. این بر روی عضاده راست بکردمگردانیم تا سایه  می

و از سر این عدد خطی . شش درجه و چهل دقیقه از جانب جنوب بشمردم و  خط بوده است سی
و اگر چنان باشد که آفتاب غربی بود، درج . جا بود قبله آن ،راست بر زمین از جانب قبله کشیدم

طرات نهد و درج سمت باز جوید و مری عضاده هم بر چندان درج سمت آفتاب چندان بر خط مقن
و از کنار خط . و بر زمین یا بر کف دست سایۀ این بر عضاده راست کند. نهد از جانب غرب

و اگر . جا است چه آن ،و هفت  سیبشمار از جانب جنوب، از سر آخر  ٤و هفت  سی ءالسما وسط
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جا بود که تقاطع مدار  ارتفاع مقنطرات نهاده و خط سمت آن چنان باشد که درج آفتاب که بر درج
  .حمل و میزان بر هم افتاده هم در جنوب است و هم در شمال است

  وجه دیگر دانستن قبله به اسطرالب] فصل در[] ٥٨[

که آفتاب به  یعنی چنان. هاگیرد آن روز ١باید که، چون قبله معلوم خواهی کردن، ارتفاع غایت
و . آفتاب ۀکه در عقرب افتد، مشبک اسطرالب بنهد بر زمین در مقابل سد، پیش از آنغایت خود ر

و چون راست . جانب نیفکند اال بر روی عضاده // میل به هیچ ،که سایۀ این عضاده راست کند چنان

سر مری عضاده است  ]که[جا  هفت درجه بر افزای آن و  بدیدی، مری عضاده از جانب راست سی

  .این عمل متعمد است قبله است و

و شصت بود اسطرالب بنهد . یردگها  که غایت ارتفاع آن روز شصت بود، چون ارتفاع چنان مثال
درجه از  و هفت  سیپس مری عضاده  ،که سایه این بر روی عضاده بود راست چنان .برابر آفتاب

  . جا که شرقی عضاده بود و قبله بود دست راست برود، آن
  .ه اعلمواللّ
  .ت الکتاب بعون الملک الوهابتم 
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  توضیحات
  

  تعدیل

فارسی بدون ذکر عنوان، از روشی برای تعیین کسر ساعات معوج استفاده  ۀرسال ١٩در فصل 
نیز به کار  ٤٢تا  ٤٠های  این روش در موارد مختلف در فصل. شود شود که تعدیل نامیده می می

   .پردازیم ت که در این قسمت به بررسی آن میرفته اس
ها مورد توجه سازندگان قرار  بندی های متفاوتی برای درجه های مختلف دقت در اسطرالب

ها برای هر یک درجه صورت گرفته که در این  ها در برخی از اسطرالب بندی درجه. گرفته است می
 بندی برای هر دو، سه، ها این درجه در برخی از اسطرالب. نامیدند می» تام«صورت این اسطرالب را 

ها به ترتیب نصفی، ثلثی،  شده است که در این صورت این اسطرالب پنج، یا شش درجه انجام می
به عنوان مثال اگر جزء خورشید روی دایرةالبروج روی یکی از . شدند خمسی و سدسی نامیده می

تد مقنطرات بیافتد ارتفاع آن برابر عدد همان مقنطره است اما اگر در فاصلۀ میان دو مقنطره بیاف
آنگاه باید برای پیدا کردن تخمینی از ارتفاع خورشید عملیاتی را انجام داد که به آن تعدیل گفته 

البروج نیز به  البته تعدیل تنها به ارتفاع و مقنطرات اختصاص ندارد و در مورد اجزای دایرة. شود می
حاالت مختلف تعدیل . پردازد رسالۀ اول نیز به تعدیل می ١٧٦- ١٧٢های  صوفی در باب. رود کار می

  :گیرد بدین شرح است های صوفی مورد بررسی قرار می که در رساله
  

  تعدیل جزء آفتاب و ارتفاع

این است که جزء خورشید بر روی عنکبوت ) تعیین ارتفاع رصد شده روی اسطرالب(حالت اول 
رده باشیم و این ، را با رصد به دست آوaدقیقاً روی یک درجۀ مشخص عنکبوت باشد و ارتفاع آن، 

شود که ابتدا جزء خورشید روی  برای تعدیل بدین ترتیب عمل می. شود ارتفاع بین دو مقنطره واقع 
سپس . کنیم را نگاه می )ds١(دهیم و درجۀ مری  ، قرار میm١، را روی مقنطرۀ پایین، Sعنکبوت، 

بدین ترتیب . کنیم را نشان می )ds٢( ، قرار داده محل مریm٢جزء خورشید را روی مقنطرۀ باال، 

 : نامیدند را اجزای اصل می) E١(این مقدار حرکت . گیریم مقدار حرکت مری را اندازه می
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کنیم و حاصل را در اجزای اصل ضرب  سپس ارتفاع مقنطرۀ پایین را از ارتفاع رصد شده کم می

به عنوان مثال اگر اسطرالب سدسی . کنیم تقسیم می) m∆(اسطرالب  کنیم و بر مقدار دقت می
  :است) E٢(خارج قسمت اجزای تعدیل . کنیم باشد، حاصل ضرب را بر شش تقسیم می

  
١شکل  

اندازۀ اجزای تعدیل در جهت  دهیم و عنکبوت را به جزء خورشید را بر مقنطرۀ پایین قرار می
  .گیرد جزء خورشید بر ارتفاع رصد شده قرار می. گردانیم خالف توالی بروج می

مشخص ) c(حالت دوم این است که ارتفاع خورشید روی یک مقنطره بیافتد و جزء خورشید 
که ای روی عنکبوت  برای این حالت، درجه. بندی عنکبوت واقع شود باشد و بین دو درجۀ تقسیم

دهیم و محل مری را  را روی مقنطره مورد نظر قرار می) a(جزء خورشید از آن گذشته است 
گردانیم تا درجۀ بعدی روی عنکبوت که جزء  سپس عنکبوت را می). da(کنیم  مشخص می

نیز ) db(محل مری را در این حالت . روی آن مقنطره قرار گیرد) b(رسد  خورشید به آن می
  :نامیم آوریم و آن را اجزای اصل می م و مقدار حرکت مری را به دست میکنی مشخص می

 m١مقنطرۀ ارتفاع 

s
1
 

 m٢مقنطرۀ ارتفاع 

s
2
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  ٢شکل

آن را در اجزای . آوریم سپس تفاضل درجۀ پایین عنکبوت را از درجۀ جزء خورشید به دست می

 :یجه اجزای تعدیل استکنیم، نت تقسیم می (λ∆)اصل ضرب و حاصل را بر دقت اسطرالب 

E٢ = (b − c) × E١

(∆λ)  

دهیم و عنکبوت را به اندازۀ اجزای تعدیل بر  دوباره درجۀ پایین عنکبوت را بر مقنطره قرار می
گیرد همان  بر روی مقنطرۀ مورد نظر قرار می جزئی از عنکبوت که. گردانیم خالف توالی بروج می

  .جزء خورشید خواهد بود
است که نه جزء خورشید روی عنکبوت و نه ارتفاع آن بر روی یک مقنطرۀ حالت سوم این 

ای که  برای این کار جزئی که خورشید از آن گذشته است را روی مقنطره. مشخص اسطرالب باشد
ترین مقنطره به  فارسی، نزدیک ۀصوفی در رسال(دهیم  ارتفاع خورشید از آن عبور کرده قرار می

چه در حالت دوم گفته شد تعدیل موضع  مانند آن). گیرد ن کار در نظر میآفتاب را برای ایارتفاع 
حال . نهیم آوریم و بر روی این موضع عالمتی می خورشید را با استفاده از این مقنطره به دست می

  .کنیم فتاب را مانند حالت اول تعدیل میبا استفاده از این موضع تعدیل شده ارتفاع آ
ت خاصی از حالت سوم هستند و در رسالۀ فارسی تنها به حالت سوم های اول و دوم حال حالت

  .پرداخته شده است

 به ارتفاع وقت همقنطرترین  نزدیک

 دایرةالبروج

c  

b 

a 
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  تعدیل طالع

) b و a( البروج دایرةۀ درج دو میان شکل، مطابق ،c طالع،. ایم نهاده ارتفاعش بر را آفتاب جزء
بر روی برای این کار، جزء خورشید  .است ای درجه چه طالع کنیم، معلوم خواهیم می. است افتاده

سپس آن جزء . کنیم را تعیین می) dc(دهیم و محل مری  عنکبوت را بر مقنطرۀ ارتفاع آن قرار می
دهیم و مقدار حرکت مری را  را بر افق مشرق قرار می) a(عنکبوت که طالع از آن گذشته است 

E١  :گیریم اندازه می = dc − da 

 
  ٣شکل

شود  ار در رسالۀ اول اجزای کسر ولی در رسالۀ فارسی اجزای تعدیل نامیده میاین مقد
سپس آن جزء از دایرةالبروج . شود که تعدیل نهایی در رسالۀ اول اجزای تعدیل نامیده می درحالی

جایی مری را نسبت به حالت دوم به  دهیم و جابه را بر افق قرار می) b(که طالع بدان نرسیده است 
E٢  :نامیم آوریم و آن را اجزای اصل می دست می = db − da 

کنیم و بر اجزای اصل تقسیم  ضرب می (λ∆)را در دقت اسطرالب ) یا اجزای تعدیل(اجزای کسر 
  :کنیم می

∆ = E١ × ∆λ
E٢

 

 افق

 دایرةالبروج

c  

b 

a 
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  .آید افزاییم، اجزای طالع به دست می حاصل را بر جزیی که طالع از آن گذشته است می
  

  معوج در تعدیل ساعات

 aبین خطوط سـاعات  ) در روز(یا نظیر آن ) در شب(برای تعیین ساعت معوج هرگاه جزء خورشید 
سپس آن جزء ). �d(کنیم  افتاده باشد، در این حالت محل مری را مشخص می) در شکل زیر( b و

م و محـل  دهـی  نامیم قرار می و آن را ساعات تام یا تمام می) a(را بر روی ساعتی که از آن گذشته 
) E١(میزان حرکت مری میان ایـن دو وضـعیت را اجـزای تعـدیل     . کنیم را مشخص می) �d(مری 

E١  :نامیم می = dc − da 
 

 
  ٤شکل

جـایی مـری از    دهیم و جابه قرار می) ساعت ناقص(سپس جزء خورشید را بر خط ساعت بعدی 
  :نامیم گیریم و آن را اجزای اصل می میموقعیت دوم را اندازه 

E٢ = db − da 
ضـرب و بـر اجـزای اصـل     ) شصت دقیقه= یک ساعت= λ∆(اجزای تعدیل را در دقت اسطرالب 

  :آید افزاییم، ساعات دقیق به دست می کنیم، حاصل را بر ساعات تام می تقسیم می

c 
  a خط ساعت معوج

 b خط ساعت معوج

 دایرةالبروج
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ساعات دقیق = a + E١ × Δλ
E٢

 

این . برای تعدیل ساعات معوج آمده است اشتباهی رخ داده است ٤٢اما در مثالی که در فصل 
چه که در باال آمد، اجزای اصل در اجزای تعدیل ضرب و بر دقت  اشتباه چنین است که به جای آن

شود و  همچنین در این مثال مقادیر عددی به صورت کامل ارائه نمی. گردد اسطرالب تقسیم می
اما نکتۀ . شود دقیقه بیان می ٤٥و در نهایت مقدار تعدیل  ٤و  ٣ین ، ساعت ب٤٨تنها ارتفاع آفتاب 

در این توضیح با اشاره به اشتباه باال تصریح . جالب توضیحی است که در ادامۀ این مثال آمده است
، ١٥اما سپس مقدار اجزای اصل . گردد که روش صحیح همان است که در متن فصل آمده است می

ای که در مثال آمده  درجه ٤٥شود تا با این روش اشتباه مقدار  بیان می ١٨و مقدار اجزای تعدیل 
: کند در انتها اضافه می. که مقدار اجزای تعدیل باید از اجزای اصل کمتر باشد حاصل شود درحالی

آید این است این توضیحات بخشی از متن  چه از این توضیحات برمی آن .»تر بود اما این عمل غریب«
  .لکه کسی که این متن را تحریر، ترجمه، ویا استنساخ نموده آن را نوشته استاصلی نیست ب
رسالۀ فارسی در مورد به دست آوردن کسر ساعات معوج نیز به تعدیل ساعات  ١٩در فصل 

عمل  ٤٢در این فصل مانند فصل . شود اما در آن از تعدیل نام برده نشده است معوج پرداخته می
: شود شود و تنها گفته می ای به دست آوردن کسر ساعات، توضیحی داده نمیشود اما در انتها بر می
درست گیرد  یها چند است و بر سر آن ساعت )اجزای ساعات( کسر از این یپس بنگرد که اجزا«

چه گفته شد این عبارت بدین معنی است که نسبت اجزای کسر  بنا بر آن. »که از روز گذشته باشد
شود و در یک ساعت که دقت اسطرالب است ضرب شود تا کسر ساعات به اجزای ساعات گرفته 

  .معوج حاصل شود
  

  مجموع ساعات معوج در روز و شب بر اساس ساعات مستوی

طول یک ساعت معوج در شب  .دوازدهم طول روز طول یک ساعت معوج در روز برابر است با یک
کنیم حاصل طول یک  قسیم میا به دوازده قسمت مساوی تچنین است یعنی طول شب رنیز این 

حال اگر طول یک ساعت معوج در روز را با طول یک ساعت معوج در شب جمع . ساعت معوج است
  :کنیم خواهیم داشت
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این حاصل  بر بنا. پیماید النهار می سیصدوشصت درجه موازی معدل روز خورشید در یک شبانه
یک ساعت معوج در روز و یک ساعت معوج در شب بر حسب  ، برابر مجموع١٢بر  ٣٦٠تقسیم 

  .خواهد بود ٣٠˚درجه، یعنی 

  

  طول سال

 ٣٦٥برابـر  ) فاصلۀ زمانی دو عبـور متـوالی خورشـید از نقطـۀ اعتـدال بهـاری      (طول سال اعتدالی 
به عنـوان   - روز طول سال ٣٦٥مقدار اضافه بر (ثانیه است  ٤٦دقیقه و  ٤٨ساعت و  ٥روز و  شبانه

اما این مقـدار  ). شده است نامیده می »فضل دور« - ذکر شدهثانیۀ  ٤٦دقیقه و  ٤٨ساعت و  ٥ثال م
 زیج ممتحندر . های مختلفی همراه بوده است مانند تمامی مقادیر رصدی در تاریخ نجوم با تخمین

طـول   نیـز  جهان دانشدر ). ١٤٧کندی، (منجم ذکر شده است  ١٢مقادیر فضل دور نزد ) پ٨گ(
 ٣٦٥(، بطلمیـوس  )ثانیـه  ٥٧دقیقـه و   ١٢سـاعت و   ٦روز و  شـبانه  ٣٦٥(پارسـیان   به روایت سال
 ٢دقیقـه و   ٤٧سـاعت و   ٥روز و  شبانه ٣٦٥(بتانی  و) ثانیه ١٢دقیقه و  ٥٥ساعت و  ٥روز و  شبانه
، ایـن  »فی معرفـة تحویـل سـنی الموالیـد    «رسالۀ اول صوفی با عنوان  ٦٦در باب . آمده است )ثانیه
له مطرح شده است که اگر طالع سال گذشته در اختیار باشد چگونه طالع سال حاضر را حساب أمس

شـود   پس از تعیین طالع سال گذشته روی اسطرالب و قرار دادن آن بر افق مشرق ذکر می. نماییم
بـا تقسـیم   . درجه همان فضل دور است ٩٣این . گردانیم درجه بر توالی بروج می ٩٣که عنکبوت را 

، فضـل دور برحسـب   ٢٤آید که بـا ضـرب آن در    درجه، کسر از روز به دست می ٣٦٠مقدار بر  این
دقیقـه   ١٢سـاعت و   ٦درجـه، فضـل دور برابـر     ٩٣با در نظر گرفتن مقدار . شود حاصل می ساعت

  . شود حاصل می
 درجه و دو سوم درجه ٨٦، با همان موضوع، مقدار این گردش ٧٣اما در رسالۀ دوم صوفی، باب 

  .شود ثانیه می ٤٠دقیقه و  ٤٦ساعت و  ٥بدین ترتیب مقدار فضل دور برابر . شود ذکر می
البتـه  (شـود   دقیقـه بیـان مـی    ٣٣درجـه و   ٨٧، نیز این مقدار برابر ٣٣در رسالۀ فارسی، فصل 

باال در حاشـیه   درجه و سی دقیقه است که خط خورده و مقدار ٨٦مقداری که در متن آمده است، 
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یـک از مقـادیر   هـیچ  .ثانیه برای فضل دور است ١٢دقیقه و  ٥٠ساعت و  ٥، که معادل  )آمده است
  . تطابق ندارد زیج ممتحنصوفی با مقادیر ذکر شده در 

ساعت  ٥گردد که معادل  دقیقه بیان می ٣٣درجه و  ٨٨طبری نیز مقدار  حاسب شش فصلدر 
  .ثانیه است ١٩دقیقه و  ٥٣و 

  

  عصریافتن وقت 
 اختصاص »عصر وقت« یافتن بهی فارسۀ رسال ٤٥ فصل و دومۀ رسال ٣٣ باب اول،ۀ الرس ١٦٨ باب
. دارد وجود) عهیش نظر بر بنا »عصر نماز لتیفض« ای( عصر نماز زمان نییتعی برا اریمع دو. دارد
. شود شتریب ظهر هنگامیۀ سا از شاخص خودۀ انداز به شاخصیۀ سا طول که است نیا اول اریمع
  :نمود انیب عصر نماز زمان در دیخورش ارتفاعی برا توان یم را ریزۀ رابط بیترت نیبد

tan β = tan α
١+ tan α 

  . است عصر هنگام دیخورش ارتفاع β و ظهر هنگام دیخورش ارتفاع α آن در که
 ظهر هنگامیۀ سا از طول شاخص دوهفتمۀ انداز به هیسا طول که است بیترت نیبد دوم اریمع

  :دیآ یم در ریز شکل به باالۀ رابط جهینت در .شود شتریب

tan β = tan α
١+ ٢

٧
tan α

 

  :کند یم ارائه عصر هنگام در دیخورش ارتفاعی برا را ریزۀ رابط روش معادل اولۀ رسال دری صوف

tan α = tan β − �١٢
٥/٦

� 
 )باشد اقدام برحسبی بند میتقس که است یحالتی برا ٥/٦ و اصابع برحسبی بند میتقس که استی حالتی برا ١٢(

  ۀرابط دومۀ رسال در که یدرحال

tan α = tan β + �١٢
٥/٦

� 
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 ظهر هنگام آن ارتفاع از عصر هنگام در دیخورش ارتفاع چراکه است اشتباه که کند یم انیب را

β ۀرابط) ٤٥فصل (ی فارسۀ رسال در اما. شود یم شتریب = ٣

٥
α  آورده استرا.  

  

  لبروجی سیاراتا عرض دایرة

 بیترت نیبد. دارد اختصاص اراتیس عرضۀ محاسب بهی فارسۀ رسال ٤٧ فصل و اولۀ رسال ٧٧ باب
 اتفاق النهار نصف از سیاره عبور هنگام که آن، ارتفاع حداکثر ییعن( ارهیس آن ارتفاع غایت ابتدا که
سطرالب وجود دارد اندازه سپس ارتفاع یک ستاره را نیز که بر روی ا .میکن یم نییتع را) افتد می
آن جزء از . دهیم ایم قرار می مری آن ستاره روی عنکبوت را بر ارتفاعی که رصد کرده. گیریم می

بینیم که بر چه ارتفاعی  کنیم و می گیرد را تعیین می قرار می السماء دایرةالبروج که بر خط وسط
  .سیاره خواهد بودحال تفاضل ارتفاع آن جزء و ارتفاع سیاره برابر عرض . است

کند که این روش تقریبی است و اگر عرض سیاره را به طور دقیق  اما در رسالۀ اول اضافه می
آوریم و عرض رؤیت را با استفاده از  ایم را به دست می خواهیم متمم ارتفاع سیاره که رصد کرده می

کنیم و از ارتفاع  می عرض رؤیت را با ارتفاع سیاره جمع. کنیم آن در جدول عرض رؤیت پیدا می
حاصل عرض ). کنیم یا ارتفاع جزء را از آن کم می(کنیم  جزئی از دایرةالبروج که در آن است کم می

  . سیاره خواهد بود
توان برای عرض محاسبه شده در روش اول در نظر گرفت اختالف منظر  تنها تصحیحی که می

عرض «. این عنوان مطرح نشده استاما در هیچ منبع دیگری اختالف منظر با . در عرض است
در این باب برای تحقیق . رسالۀ اول در مورد کسوف آمده است ١٥٧و جدول آن در باب » رؤیت

کنیم، اگر حاصل از سه  دارد که عرض رؤیت را با عرض ماه جمع می میزان گرفت خورشید بیان می
عرض «رسد  فروضات به نظر میبا این م. دقیقه و ثلث دقیقه بیشتر باشد کسوف کامل نخواهد بود

رسالۀ اول صوفی از  ٣٤١اما در باب . شود همان اختالف منظر باشد جا مطرح می که در این» رؤیت
  .برد نام می» اختالف منظر«

  

  ها اقلیم عرض دانستن

  .است جغرافیایی عرض برابر سماوی، جنوب و شمال قطب واصل خط و افق میانۀ زاوی که دانیم می
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 خط دو بر ترتیب به النهار، معدل و القدم سمت و الرأس سمت واصل خط چون ،یرز شکل مطابق
راستای  ۀبا زاوی برابر خط دو این میانۀ زاوی ،)هستند حاده زاویه دو هر نیز و( عمودند شده یاد

 در خورشید ارتفاع که است روشن شد، گفته آنچه و شکل به توجه با حال. است قطب شمال با افق
  است جغرافیایی عرضۀ زاوی متمم میزان، و حمل اوّل

  
  ٥شکل

  فاصلۀ شهرها

در . شود رسالۀ فارسی مربوط به محاسبۀ فاصلۀ شهرها می ٥٦رسالۀ دوم و فصل  ١٤٩تا  ١٤٥باب 
النهار قرار  در حالت اول که شهرها بر روی یک نصف. شود های مختلف مطرح می رسالۀ دوم حالت

کند، حاصل فاصلۀ دو  میل ضرب می ٥٦کند و تفاضل را در  ند عرض شهرها را از هم کم میدار
عرض که کمتر از میل اعظم  حالت دوم چنین است که شهرها در یک . شهر بر حسب میل است
الرأس دو شهر  جزئی که از سمت. النهارهای مختلف قرار داشته باشند است ولی بر روی نصف

. گردانیم دهیم و عنکبوت را به اندازۀ اختالف طول دو شهر می السماء قرار می گذرد را بر وسط می
کنیم، حاصل فاصلۀ  ضرب می ٥٦آوریم و متمم آن را در  ارتفاع آن جزء را از مقنطرات به دست می

حالت چهارم . تر از میل اعظم است در حالت سوم عرض دو شهر برابر ولی بیش. دو شهر است
در . تر از میل اعظم باشد ها کم عرض دو شهر با هم مختلف و یکی از عرض چنین است که طول و

  .تر از میل اعظم است حالت پنجم طول و عرض برابر و عرض هر دو شهر بیش
شود که اختالف عرض دو شهر را  ها تنها گفته می اما در رسالۀ فارسی بدون ذکر این حالت

Φ  عرض جغرافیایي)Φ( 

 سمت الرأس
 قطب شمال سماوي

 افق معدل النهار

 ارتفاع اوّل حمل و میزان
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  .هر بر حسب فرسنگ خواهد بودکنیم، حاصل فاصلۀ دو ش ضرب می ٢٢گرفته و در 

  

  جهت قبله

مطابق  .رسالۀ فارسی به یافتن جهت قبله اختصاص دارد ٥٨و  ٥٧های  رسالۀ اول و فصل ٣٥٩باب 
از  Bو طول  Aبرای شهری با عرض  Hالنهار  جغرافیای ریاضی جهت قبله از نصف روش امروزی در

  :آید رابطۀ زیر به دست می

cot H = sin C sin A − cos C sin A cos(D − B)
cos C sin(D − B)  

  . طول آن است Dعرض مکه،  Cکه در آن 
  :در رسالۀ اول روابط زیر برای پیدا کردن سمت قبله آمده است

sin(B − D) × sin "٩٠ − C# = sin E                                   E=طول معدل   
sin C × "sin "٩٠ − E# + sin "٩٠ − C##

sin "٩٠ − E# = sin F              F=عرض معدل مکه 

sin "٩٠ − C# =  جیب تمام طول معدل

sin %٩٠ − (F − A)& × sin "٩٠ − E# = sin G 

sin "٩٠ − G#
sin E = sin H                                                        H= النهار سمت قبله از نصف  

گیرد بدین شکل کـه   دن سمت قبله از خود اسطرالب بهره میاما در رسالۀ فارسی برای پیدا کر
نماید و سپس آن درجه را بـر مقنطـرۀ    ابتدا درجۀ خورشید در دایرةالبروج و ارتفاع آن را تعیین می

کند و عضاده را بر آن درجۀ سمت  سمت خورشید را از روی اسطرالب پیدا می. دهد مربوطه قرار می
پـس  . نهد که سایۀ عضاده بر روی خودش بیافتـد  صورتی بر زمین می دهد و اسطرالب را به قرار می

السماء قـرار داده و   وسط حال عضاده را بر خط. السماء، جهت شمال و جنوب است جهت خط وسط
 .دهـد  عضاده جهت قبله را نشـان مـی  . انیمگرد ویۀ انحراف قبلۀ شهر مورد نظر میآن را به اندازۀ زا

  . گیرد یم نظر در ٣٧°یا به تقریب  ٣٦°̧ ٤٠´اصفهان صوفی زاویۀ انحراف را برای
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 ٥٦هایی که صوفی برای طول و عرض جغرافیـایی مکّـه و اصـفهان در فصـل      اگر بر اساس داده
دهد، زاویۀ انحراف قبلۀ اصفهان را نسبت به سمت جنوب محاسبه کنیم،  دست میرسالۀ فارسی به 

  .دارد اختالف ٤°̧ ٢١´رسیم که با مقدار صوفی،  یم ٤١°̧ ١´به مقدار 
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