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 چکیده
دان قرن هفتم هجری، اثیرالدین مفَضّل بن عُمر ابهری منجم ، فیلسوف و ریاضی

از جملۀ این  .استویژه هیئت ههای مختلف علوم و بدارای آثار فراوان در حوزه
شناسیای است مشتمل بر سه رساله در هیئت و نجوم که در نسخهآثار مجموعه

اولین  ،رسالة في الهیئةشناسانده شده است. در این نوشتار  ثالث رسائلها با نام 
مجموعه  بر پایۀ تک نسخۀ موجود از این ثالث رسائلرساله از مجموعۀ 

 و شودمحسوب می این رساله از جمله آثار مختصر هیئتاست. شده تصحیح 
مؤلف در این رساله . شوددیده مینامی از آن در میان دیگر آثار مشابه کمتر 

ای از مطالب علم هیئت را بدون داشتن رویکرد تالش کرده است تا خالصه
 انتقادی نسبت به سنت بطلمیوسی ارائه دهد. 

جوم ، نیوسیبطلم نجوم ،کتب مختصر هیئتاثیرالدین ابهری،  ها:کلیدواژه
 .هیئت ،نظری
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 مقدمه
شناسی بطلمیوسی متشکل از کرات تو در تویی بود که چرخش یکی موجب کیهان

شد و همۀ اجزاء در کنار هم جهان منظمی را تشکیل می دادند. از چرخش دیگری می
ها و قواعد پیشنهادی خود را همراه با براهین هندسی در قالب زمانی که بطلمیوس مدل

ارائه داد، شمار زیادی از دانشمندان به شرح و توضیح نظرات  مجسطیکتابی به نام 
ی و آثار یونانی به زبان عربی و راهیاب مجسطیوی پرداختند. در قرن سوم قمری با ترجمۀ 

آنها به دنیای اسالم، نجوم اسالمی تحت تأثیر شدید نجوم یونانی قرار گرفت، در حالی 
ر آثار هندی و ایران ساسانی قرار داشت بعد از که در قرن دوم نجوم اسالمی تحت تأثی

اسالمی به شرح و بحث در مورد آثار یونانی پرداختند  ۀ، دانشمندان دورمجسطی ۀترجم
و به تدریج از دل این آثار، شکلی خاص از دانش نجوم به نام آثار هیئت پدید آمد که 

در دو دستۀ را می های بعدی تمدن اسالمی به اوج شکوفایی رسید. آثار نجودر سده
ها، کتب ساخت و شناخت ها، تقویم. زیجتوان تقسیم کردمینجوم عملی و نجوم نظری 

بارۀ مباحث  که در هاییکتاب عملی هستند و های نجومکتاب ۀابزارهای رصدی در دست
های هیئت، فاقد محاسبات عددی هستند و هدف از اند، با عنوان کتابنجوم نظری

مدلی کلی از جهان است )آسمان چه شکلی است؟ زمین چه شکلی و  نوشتن آنها عرضۀ
های مختلف چگونه است؟ سیارات کجا است؟ وضع آسمان نسبت به زمین در افق

توان ادعا کرد که این تفکیک در مورد مباحث نظری نجوم چطور می گردند؟ و...(. می
می صورت گرفت. اسال ۀو جداسازی دانش نجوم از دانش هیئت توسط دانشمندان دور

ها را تعیین کردند و نخستین آثار مستقل را نوشتند. آنها موضوعات و فصول این کتاب
تمایز دانش هیئت از نجوم و جداسازی آن در آثار اواخر قرن پنجم و اوایل قرن  این

 (.14، 1391 ششم قمری مشهود است )قلندری،

ند از ساختار مشابهی پیروی میاکه با عنوان کلی هیئت نوشته شده هاییاببیشتر کت
 نگارش آغاز بارۀ در کنند و هدف آنها ارائۀ صورت کلی از جهان اطراف است. البته

که احتماالً این  دانیممی تنها کرد، معرفی منبعی تواننمی اسالمی دوران در هااین کتاب
دانیم که میاند. شدهنوشته  االقتصاصآثار تحت تأثیر اثر دیگری از بطلمیوس به نام 

کرده استفاده آن از اسالمی دانشمندان است و شده ترجمه عربی به االقتصاص کتاب
جداول  ۀتهی منظوراحتماالً به( 151) التفهیم(. بیرونی در 264اند )معصومی همدانی، 

می صاصقتالااقطار ستارگان از این کتاب استفاده کرده است. بطلمیوس در ابتدای 
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بیاورد. او سه هدف را  است کرده ارائه مجسطی در آنچه از اتیکلی دارد قصد گوید
تر کردن تصور این امور و راحتی جهت سادهکند: نخست بهبرای نوشتن این اثر بیان می

دست آوردن موضعی که ستارگان با هکار برای سازندگان ابزار نجومی. دوم محاسبه و ب
 با وسایل مکانیکی )معصومی همدانی،رسند. سوم بازسازی این حرکات حرکت به آن می

دهد و چه چیزی موجب حرکت (. در واقع اینکه چه چیز در عالم افالک رخ می262
ه در حالی ک ،دهدبطلمیوس را شکل می قتصاصالاشود، اساس کتاب اجرام سماوی می

 پردازد. به مسائل دینامیکی حرکت سیارات نمی مجسطی

ع سنت هیئت نویسی است اما ارجاع مستقیم به بارزترین نمونه در شرو االقتصاص
(. هدف اصلی 263 اسکندرانی بسیار کم است )معصومی همدانی، ۀآن در آثار دور

که تعیین شکل، فاصله و اندازۀ واقعی افالک بود، سرلوحۀ اهداف مهم  قتصاصالا
 منتسب به حسن بن هیثم کتب هیئت در تمدن اسالمی قرار گرفت. در قرن پنجم کتابی

 تأثیر تحت را آن بعضی که دارد وجود العالم هیئة فی المقالة عنوان با )ابن هیثم(

اند )کتب قبل از قرن چهارم تا این اندازه به بطلمیوس دانسته االقتصاص مستقیم
 را اثر دو این میان مستقیم ارتباط وجود 1النگرمن ولی شباهت نداشتند(، قتصاصالا

(. با اینکه سندی مبنی بر بهره 264 معصومی همدانی، ؛14-11، النگرمن) کندمی رد
جایگاه این اثر وجود ندارد، اما  االقتصاص از العالم هیئة فی المقالةبردن نویسندۀ 

بود  اینویسندههای هیئت دارد. ابن هیثم اولین نویسندگان کتاب میانبسیار مهمی در 
طور غیر مستقیم روی مهمبه اوو نظرات کرد فیزیکی افالک  ۀها را متوجه جنبکه نگاه

 حل مشکالت معینیهطور مثال طوسی در ترین کتب هیئت تأثیر گذار بوده است. به
ضمن معرفی ابن هیثم به عنوان کسی که به جای در نظر گرفتن دوایر ( 167-168)

گوید: توجه دانشمندان متصور برای حرکت سیارات از کرات مجسم استفاده کرده، می
قی نیز اشاره خرمنتهی االدراک این مسأله بیشتر به پیروی از ابن هیثم بوده است و به  به

  .کندمی

ی کمّ بارۀ ساختار علم هیئت در تمدن اسالمی علمی است که هدف آن تحقیق در
وکیفی زمین و افالک آسمانی، بر اساس مشاهدات و مقدمات طبیعی است. کتب هیئت 

شوند. در کتب مختصر هیئت الگوهای حرکت قسیم میبه دو دستۀ جامع و مختصر ت
ها شوند و به همین دلیل این کتابافالک و اجرام آسمانی بدون براهین هندسی ارائه می

                                            
1. Langermann 
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(. موضوع اصلی کتب 14، 1391 ترند )قلندری،تر و سادهنسبت به کتب زیج خالصه
بخش مقدمات،  هیئت بررسی اوضاع زمین و آسمان است و بیشتر این آثار در چهار

 -یعنی فاصله و اندازۀ سیارات از زمین-اوضاع آسمان، اوضاع زمین و ابعاد و اجرام 
اند. کتب مختصر جهت آموزش نجوم به عموم و کتب جامع جهت استفادۀ شده تنظیم

(. 31، 1395 شدند )گمینی،ها و دالیل نوشته میمتخصصان این فن همراه با استدالل
بخش ابعاد و اجرام ندارند و مقدمات نیز  این است که معموالً های کتب مختصرویژگی

در آنها خالصه گفته شده است در حالی که کتاب های جامع، گاهی مقدماتی شامل 
 چندین فصل دارند.

شوند. مقدمات طبیعی و مقدمات هندسی تقسیم می ۀمقدمات علم هیئت به دو دست
شود و مقدمات اضی را شامل میکه مقدمات هندسی یک سری تعاریف هندسی و ری

طبیعی شامل چند اصل مانند کرویت آسمان و زمین، عدم حرکت زمین، کوچک بودن 
رق و خنپذیرفتن زمین در برابر آسمان، حرکت یکنواخت افالک و عدم وجود خالء و 

 التیام در افالک است.

 به آسمان تقسیم ند از: چگونگیتد بحث در بخش اوضاع آسمان عبارفصول مور

 افالک ماه، افالک خورشید، مشهور، بررسی افالک عظیمۀ تعریف دوایر و افالک

 سیارات، رجوع و استقامت، عرض تغییرات سیارات خارجی، و افالک زهره عطارد،

و موارد مشابه اینها. در بخش اوضاع زمین پس از  کسوف و خسوف منظر، اختالف
ته سمان از نقاط مختلف زمین پرداختقسیم زمین به اقالیم مختلف به چگونگی رؤیت آ

شود تا بتوانند به مواردی چون تعیین سمت قبله، منازل قمر، تاریخ و ساعات و... می
پی ببرند، البته موقعیت سیارات نسبت به مواضع زمینی در این بخش با مراجعه به 

شود. توصیف می هاباها و بدون وارد کردن محاسبات عددی در این کتجداول زیج
بخش پایانی یعنی ابعاد و اجرام شامل یافتن فواصل اجرام سماوی به خصوص ماه و 

 . استخورشید از زمین 

 تقاسیم فی اإلدراک منتهی توان ازترین آثار هیئت در جهان اسالم میاز مهم

مسعودی،  الدین شرف نوشتۀجهان دانش ق(، 553عبدالجبار خرقی)م.نوشتۀ األفالک 
قمری،  600چغمینی در  عمر بن محمد بن محمود نوشتۀ ابوعلیالهیئة  فی الملخص

نام  طوسی نصیرالدین خواجهلا نوشتۀ الهیئة علم فی التذکرة وزبدةالهیئة  رسالۀ معینیه،
الدین شیرازی و شاگردان برد. پس از طوسی آثار جامع دیگری نیز در هیئت توسط قطب
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 ترین مسائل وبارۀ جزئی ی درآنها تا چند قرن بعد نوشته شدند و به بحث و بررس
 عالم پرداختند.  اشکاالت هیئت بطلمیوسی و غیربطلمیوسی

 اثیرالدین ابهری
دان قرن هفتم هجری است. اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری منجم، فیلسوف و ریاضی

بارۀ تاریخ والدت، وفات و محل تولد وی اطالعات دقیقی در دسترس نیست. البته  در
مورد محل تولد وی در کتب تاریخی آمده که او را به ابهر )شهری میان  احتماالتی در

به نقل مورخان و قدمت  اند. اما بنازنجان و قزوین(، سمرقند و موصل منتسب کرده
های ابتدایی نماید. ابهری آموزشتر میطوالنی شهرستان ابهر زنجان احتمال اّول قوی

صیالت در منطق و فلسفه راهی سمرقند و دیگر تح ۀرا در ابهر گذراند و بعد برای ادام
الدین ق( و زین610 الدین عمیدی )م.مراکز علمی خراسان شد. در این دوره با رکن

ق( دیدار داشته که هر سه نفر 618م. الدین مصری )ق( و قطب7مشهور در سدۀ کشّی )
 مختصر الدول تاریخابن عبری در  ۀاند. بنا به گفتاینها از شاگردان فخر رازی بوده

الدین مصری خراسان بوده است و بنا بر روایت صفدی ( محل فعالیت قطب254)
الدین مصری بوده است. با این روایات معلوم می( ابهری شاگرد قطب2/139-140)

الدین محمد خوارزمشاه در جوانی و مقارن با حکومت عالء ۀگردد که ابهری در دور
بوده و در محضر وی در فلسفه و  الدین مصریسمرقند و خراسان تحت آموزش قطب

رود شهرت وی به ابهری سمرقندی به این دلیل باشد. با ز شد و احتمال میمنطق مبرّ
حملۀ مغول ابهری بار سفر بسته و جهت کسب علم راهی دمشق می شود و پس از بهره

ه آسیای ق( ب651الدین محمد بن محمد بن سعید نَدی جَزَری )م. گیری از محضر محی
آورده که ابهری از دیار ( 5/313)(. ابن خلکان 550-548، حلبیرود )صغیر می

راهی  ق(639موصلی )م.  الدین ابن یونسخویش برای استفاده از محضر شیخ کمال
 الدین ابن یونس موصلیموصل شد. وی در موصل به آموختن ریاضی و نجوم در نزد کمال

هایِ خود ابهری از شهرت فراوان برخوردار که کتابپردازد و این درست زمانی است می
، پس موردِ تولد در موصل هم منتفی می شود. ابهری در بازۀ اندشدهمیبوده و تدریس 

 ودهمشغول بق در موصل عالوه بر کار تعلیم و تألیف به تدریس نیز 646-625زمانی 
 داشته و شاگردانی به شهرهای اطراف موصل طوالنیسفرهای کوتاه و  به همین دلیلو 

الدین دبیران کاتبی قزوینی )م. ترین شاگرد ابهری، نجمرا پرورش داده است. معروف
مهم وی در نشان دهندۀ نقش  زیج ایلخانیق( است. آمدن نام دبیران در ابتدای 675
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 مراغه، ۀخانحضور برخی شاگردان ابهری در رصد . با وجوداستمراغه  ۀخانرصد
خانه مراغه محرز نیست، اما نسخ خطی متعددی از ابهری با رصدارتباط مستقیم خود 

باقی مانده  اندنوشته شده ق642رسی در مکاتبات بین ابهری و طوسی که به زبان فا
  1است.

در شوشتر یا  ق674به ایران بازگشته و پیش از  ق646ابهری در اواخر عمر حدود 
وفات او را در  کشف الظنونحاجی خلیفه در  2تر( درگذشته است.شبستر )محتمل

تاریخ ق گزارش کرده است. حمداللّه مستوفی در 700 ق و در جای دیگر633جایی 
ق( 663ق تا 651های الدین در عهد هالکو )بین سالگوید که اثیر( می675) گزیده

ت، بوده اس درگذشته است. پس با توجه به اینکه وفات وی در زمان حکومت هالکو
 رسد.به نظر می قول معتبرتری ق633

های فقهی، در بخش پایانی منطقِ ای استداللبر اساس تحلیل منطقیِ ابهری از پاره
دهد که اثیرالدین از نظر فقهی ( احتمال می181-151، عظیمی )منتهی االفکاررسالۀ 

همان رساله( او را یک اشعری میانه  ۀشافعی مذهب بوده است و از نظر کالمی )بر پای
  داند.رو می

تقریباً تمام آثار ابهری در موضوعات مختلف به زبان عربی، با نثری رسا و روان 
اند تا جایی که اند و به همین دلیل مخاطبان بسیاری را به خود جذب کردهمکتوب شده

توان این آثار می ۀاند. از جملها به عنوان کتب آموزشی تدریس شدهتعدادی از آنها سال
اشاره کرد که وجود نسخ فراوان و شروح زیاد بر این دو  هالحکمهدایة و  ایساغوجیبه 

رساله و کتاب را در علوم  30اثر خود گویای این مدعا است. در کتب تاریخی بیش از 
 ی وتوان آثار ابهری را به دو بخش فلسفی و منطقدهند. میمختلف به ابهری نسبت می

 .اندترین آنها در ادامه معرفی شدهکه برخی از مهم آثار ریاضی و نجوم تقسیم کرد

 الف( آثار فلسفی و منطقی

                                            
 5497ش  ۀ، مجموعمجلس ۀکتابخان ۀنسخنمونه . برای 1

به خط شمس کتابخانۀ جاراللّه 1436شمارۀ  خطی ۀنسخ ،کشف الحقایق فی تحریر الدقایقشاره در ترقیمۀ ا. 2
 الدین محمد اصفهانی
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ترین و مشهورترین رسالۀ ابهری در مباحث مهم منطق است. : مهمایساغوجی -
اند )حاجی فَناری و زکریا بن محمد انصاری بر آن شرح نوشته هاحمد بن حمز

 .(1/206خلیفه، 

 است بهری در منطق و حکمت الهی و طبیعیترین آثار ا: از مهمهدایة الحکمة -
و  اآموزشی بوده است. مالصدر ۀهای اسالمی مورد استفادکه در بیشتر سرزمین

 (.2030-1/1028همو، اند )الدین بر آن شرح نوشتهقاضی کمال

یر منطق است و خواجه نص ۀ: این رساله در زمینتنزیل االفکار فی تعدیل االسرار -
ت )همو، بر آن نوشته اس دیل المعیار فی نقد تنزیل االفکارتعالدین شرحی به نام 

2/494.) 

زبدة االصول، زبدة الکشف،  مانند آثاریتوان به می حوزهاز آثار دیگر ابهری در این 
اشارات  ،در منطق طبیعی و الهیبانة االسرار إ، منتهی االفکار فی در حکمتزبدة االسرار 

رسالۀ  ای، کلمات عشر بهمنیار التحصیلدر برابر ، المحصول ابن سینا اشاراتدر برابر 
ه علم در س ،کشف الحقایق فی تحریر الدقائقدر فنّ جدلمبدأ و معاد، تهذیب النکت 

 منطق، الهیات و طبیعیات اشاره کرد.

 ب( آثار نجوم و ریاضی
ای دارد و : این رساله در تاریخ ریاضیات جایگاه ویژهاصالح اصول اقلیدس -

 دانان دیگر مشهوراست همچون برخی ریاضیرالدین در این رساله کوشیده اثی
اصل پنجم اقلیدس )اصل دورۀ اسالمی چون ابن هیثم و خیام برهانی برای 

آورده  سیسأاشکال التالدین سمرقندی در کتاب . شمسعرضه کندتوازی( 
ین برتری دالاصل توازی بر اثبات خواجه نصیر ۀبار است که اثبات اثیرالدین در

 (.122-121دارد )قربانی، 

ابهری این رساله را در زمان تحصیل علم در محضر  1،رساله فی برکار القطوع -
 .الدین نوشته استکمال

                                            
 12/670 مارۀدانشگاه تهران، میکرو فیلم ش ۀتهران،کتابخان های این رساله از این قرار هستند:. برخی از نسخه1

؛ بغداد، 3455/ 10 مارۀش ،سرای استانبول احمد ثالثی (؛ کتابخانۀ توپقاپ1706 مارۀکتابخانۀ مغنیسا ش ،)اصل
 .10248 مارۀمؤسسۀ مخطوطات عباس العزاوی، ش
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به این زیج  االدراک غایة در پایان رسالۀ 1:الزیج االثیری یا زیج االختیاری -
 .اشاره شده است

مختلف ریاضی، جبر و های : در این رساله بخشاالحتساب فی علم الحساب -
 .مقابله، حساب مساحت و مسائلی که نیاز به اثبات دارند بررسی شده است

: شامل چند مقاله در ریاضیات و منطق مانند پارادوکس شریک االقطار -
 دروغگو

: این کتاب تلخیصی از علم هیئت و بر سه قسم غایه االدراک فی درایة افالک -
های آن، قسم در علم هیئت و برهاناست، قسم اول اصول هندسه، قسم دوم 

 تسطیح کره است. بارۀسوم در 

 اله فيرس ،ةرساله في الهئی: سه رساله در هیئت و نجوم مشتمل بر ثالث رسائل -
 .طرالب، رساله في حساب الحرکات الفلکیه )الزیج الموجز(صالعمل باال

م شده یرصدهای ابوالوفای بوزجانی تنظگزارش : این زیج بر پایۀ الزیج شامل -
 .است

طور کلی سرفصلشامل مقدمات، هیئت آسمان و زمین و به 2:مختصر فی الهیئه -
 ثالث رسائلدر  رساله فی الهیئةباشد. شاید همان های کتب مختصر هیئت می

 باشد.

 الزیج الملخّص علی الرصد العالئی -

 ثالثلا رسائللا ساختار کتاب
فصل آورده است که ترتيب  46رساله یا در اثيرالدين اين کتاب را به زبان عربی و در سه 

 از این قرار است:ها های اين رسالهفصل

                                            
 5/91Borg مارۀکتابخانۀ واتیکان، ش ؛(41)428/1 مارۀهند، رامپور، ش .1

 (29)1499مارۀ جاراللّه، ش ۀ؛ استانبول،کتابخان1135مارۀ حسن حسنی، ش ۀکتابخان ترکیه، .2
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 1جدول
 فيلا هلئي هرساله اول: 

 هالعنوان فص شماره هالعنوان فص شماره
 اختالف منظر ۀبار در 10 اصطالحات ۀبار در 1
 کسوف خورشيد و علت آن ۀبار در 11 در ذکر اجسام به اجمال 2
 خسوف ماه و علت آن ۀبار در 12 کواکب افالک هفتگانه ۀبار در 3
 هابارۀ قوس در 13 حرکات افالک ۀبار در 4
 کواکب ثابت ۀبار در 14 دواير عظيمه بارۀدر  5
 ساعت و روز و سال ۀبار در 15 اختالفات طولی 6
 درمورد اقاليم 16 اختالفات عرضی 7
 خواص مواضع خط استوا ۀبار در 17 رجوع و استقامت ۀبار در 8
  18 زيادی و کمی نور ماه بارۀدر  9

 2جدول
 هلعمللا باالصطرالبلا يفرساله دوم: 

 هاعنوان فصل شماره هاعنوان فصل شماره
 هاشناخت مطالع برج ۀبار در 8 تعريف اصطالحات اصطرالب 1

دست آوردن ارتفاع به ۀبار در 2
 خورشيد و سيارات

 تحويل سن عالم ۀبار در 9

شناخت مطالع خورشيد  بارۀدر  3
 و سيارات

 شناخت ميل خورشيد ۀبار در 10

4 
شناخت دواير در طلوع و  ۀبار در

 غروب خورشيد
 عرض بالدبارۀ در  11

 12 شناخت اوتاد ۀبار در 5
دست آوردن اول و آخر به ۀدر بار

 وقت عصر با اصطرالب

 13 بارۀ شناخت قوس شب و روز در 6
شناخت شاخص ممکن  ۀبار در

 االصول

7 
شب و  یشناخت جداي ۀبار در

 14 روز
دست آوردن ارتفاع به ۀبار در

 شاخص ممکن االصول
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 3جدول
 فيلا حسابلا هلحرکاتلا هلفلکةةهلقوللا : سوم ۀرسال

 هاعنوان فصل شماره هاعنوان فصل شماره

1 
هايی که استفاده دانستن تاريخ بارۀدر 

 کسوف ۀبار در 9 شودمی

 خسوف ۀبار در 10 تقويم کواکب هفت گانه ۀبار در 2
 در رؤيت اهله ماه 11 رجوع و استقامت سيارات ۀبار در 3

 12 عرض کواکب ۀبار در 4
 یشناخت طالع از رو ۀبار در

 ساعت

دست در نهايت ارتفاع خورشيد و به 5
 آوردن عرض بالد

شناخت طالع از روی  ۀبار در 13
 ارتفاع خورشيد

شناخت طالع از روی  بارۀدر  14 ساعات شب و روز ۀبار در 6
 ارتفاع سيارات

 درباره تسويه بيوت 15 درباره ساعات اجتماع و استقبال ماه 7
   در مورد ساعات خورشيد 8

 اول ۀرسال
برگ است، در انتها تاریخ  20شامل هفده فصل و  ،رساله في الهیئةرسالۀ اول، به نام 
است. ابهری مشابه  گزارش شده ق666روز دوشنبه پنجم شوال سال  اختتام کتابت آن

های خالصۀ هیئت، ابتدا به تعریف مختصر اصطالحات ریاضی، دوایر و کرات کتاب
سپس به  کند وپردازد و بدون اثبات هندسی، هیئت افالک کواکب سبعه را بیان میمی

کت عرض سیارات، رجوع، ها در حر، دوایر نجومی، ناهنجاریچگونگی حرکات آنان
های ماه و پردازد و در ادامه اهلۀ ماه، اختالف منظر، گرفتاستقامت و نطاقات می

خورشید، ستارگان ثابت، ساعات مستوی، ذکر اقالیم و خواص مواضع خط استوا را 
 دهد.توضیح می

ر کتب مختص همچون برخیجزء رساالت مختصر هیئت است و  في الهیئةرساله 
آيد که بخش ابعاد و اجرام است. از شيوۀ نگارش اين رساله چنين برمی هيئت فاقد

مؤلف قصد داشته نمایی کلی از علم هيئت را در ذهن متعلّم ايجاد کند و در هیچ مبحثی 
وارد جزئیاتِ حرکات و اعداد و ارقام آنها نشده است. از آنجا که در مقایسه با متون 

ه کالملخصنی مشهود است، قاعدتاً به مانند چغمی الملخصدیگر شباهت زیاد آن به 
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(، (Ragep, 2011های مقدماتی بوده های آموزش عمومی نجوم در دورهجزء درسنامه
، دکار روبهسازی فراگیران برای نجوم پیشرفته آماده منظوربهتوانسته این رساله نیز می

کند. احتماالً به علت اما عدم وجود نسخ متعدد از این رساله این موضوع را منتفی می
های و کتاب زبدة الهیئةو  الملخصاز قبیل  یهای معروف و مشهورزمانی با درسنامههم

 طوسی از رسالۀ ابهری استقبال نشده است. تذکرة مکتب مراغه مثل 

 دوم ۀرسال
 چهارده فصل و بر پنج برگ مشتمل بر في علی العمل باالصطرالبرسالۀ دّوم به نام 

مده آاست و پایان کتابت آن روز یکشنبه وقت عشاء روز یازدهم از ماه شوال نوشته شده 
پردازد و سپس در . ابهری ابتدا به تعریف اصطالحات و ساختار اسطرالب میاست

گیری ارتفاع خورشید و سیارات و دانستن چگونگی استفاده از اسطرالب در اندازه
، مطالع، تحویل سنی عالم و های افالک خورشید، طوالع، قوس شب و روزدایره

 دهد. الموالید، میل خورشید، عرض شهرها و وقت عصر و ... توضیحات مختصری می

 سوم ۀرسال
و  ( در پانزده فصلالقول في حساب الحرکات الفلکیة) زیج موجزرسالۀ سوم به نام 

ویم ها تقای در دانستن تواریخ و ماهاست. در این رساله خالصههشت برگ نوشته شده 
گانه، تقویم جوزهر، رجوع و استقامت سیارات، عروض کواکب علوی ماه، کواکب پنج

دست آوردن عرض بلد، ساعات شب و روز اجتماع و سفلی، حداکثر ارتفاع خورشید، به
های خورشید و ماه، رؤیت اهلۀ ماه و دانستن طالع و استقبال، چگونگی ایجاد گرفت

دول تعدیل ایام، دانستن طالع از روی ارتفاع ساعات وقت و محاسبه آن از روی ج
خورشید و ارتفاع کواکب با ذکر مقدمات آن، محاسبه و چگونگی به دست آوردن درجۀ 

ۀ بار طلوع کواکب و در نهایت تسویه بیوت آمده است. و در بقیۀ آن اطالعاتی در
تری، های مشخورشید و تعدیل آن، ماه و تعدیل آن، زحل و ذکر اختالف آن، جدول

است. عالوه  شدههای مختلف در جداولی داده مریخ، زهره و عطارد، در روزها و ماه
بر آنها جداول جوزهر، عرض قمر، عروض کواکب علوی در شمال و جنوب، مطالع 

های خسوف ماه، بروج خط استوا مطالع بروج برای عرض شهرها، تعدیل ایام، زمان
 اند.ا با توجه به طول و عرض شهرها عرضه شدهبیان احوال ستارگان ثابت و جایگاه آنه
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 شناسی و روش تصحیحنسخه
الۀ آمده است، سه رس «ةمجموعة فيه الکتب النجومی»طبق آنچه در فهرست نسخه به نام 

خرقی  دالجبارعبفي الهیئة  ةالتبصراول متعلق به اثیرالدین ابهری و رسالۀ چهارم، کتاب 
رسالة في معرفة المطالع من ارتفاع القمر و ، نهارتقاسیم األاست. نام چهار رسالۀ دیگر 

ف کوشیار تصنی رسالة في معرفة االسطرالبو  رسالة في استخراج وسط التحویل، برهانه
در دانشکدۀ  539 ۀاست که در مجموعه موجود نیست. این نسخه به شمارالجیلی آمده 

 شود.الهیات دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می

 
 تصویر صفحۀ نخست نسخه .1ویرتص

 های نسخه الف( ویژگی
سطور مختلف( با خط نسخ زیبا است. دارای  س.م، 30*20برگ )110نسخه شامل 

حواشی مختصر به جز در یک صفحه، عناوین شنگرف، جداول و اشکال هندسی 
م کامل داشته است و رس کاتب به اصول ریاضی احاطه شنگرف و بسیار مرتب است.

یم ه الرحمن الرحنسخه با بسم اللّ ۀهندسی صحیح به این امر اذعان دارد. خطب هایشکل
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 نوارد مت «وبعد»به خط کوفی زیبا شروع شده است. حمد کوتاهی دارد و با نوشتن 
ای ساده تیماج قهوهاصلی شده است. نسخه دارای سرلوح و تذهیب نیست. جلد آن 

 .بتدایی از نسخه متفرقاتی مکتوب استدر دو برگ ا هیچ گونه تزئینی ندارد. است و

 ب( رسم الخط نسخه
 است. در بسیاری از کلمات نقطه شدهنسخه به خط نسخ کهن و با مرکب سیاه تحریر 

گذاشته نشده و جمالت پشت سر هم بدون استفاده از عالئم نوشتاری نوشته شده است. 
نتهای بعضی جمالت و هایی به رنگ شنگرف در االبته در میان متن چندین مورد نقطه

شود که استفاده شده است. همچنین جاهایی در متن مشاهده می کلمات میانگاهی در 
داخل بعضی حروف به خصوص حرف آخر کلمات خطی با شنگرف کشیده شده است. 

ت باب به عنوان مثال: یقال)داخل ل(، فلک )داخل ک(، منها )داخل ن( که شاید صرفاً
حالت یکنواختی و تک رنگ بودن خارج شود. ضمناً صفحات  این بوده است که متن از

 نسخه شماره گذاری ندارد.

 تصحیح ج( شیوۀ
 رسم الخط متون عربی به عربی کلمات نوشتن صورت تا است شده سعی تصحیح در

 روش از در متن آن حامل حرف و همزه نوشتن شکل مثال برای شود، امروزی نزدیک

می آن بر همزه که صدایی با متناسب که طوری به است، شده استفاده امروزی نگارش
در پایان بعضی کلمات )التي،  «ي»است. همچنین نوشتن  شده نوشته حرف حامل نشیند

 «ی»هي، في( که امروزه در رسم الخط عربی متداول است اما در این نسخه به صورت 
 آن دهندۀ نشان ستا شده عالمت ][ استفاده این از جایی در متن نوشته شده است. هر

با توجه به  و مصحح است بوده ناخوانا بسیار شده پاک شده یا نوشته که واژۀ است
استفاده شده است  «+»ها از عالمت زیرنویس برخی منابع دیگر جایگزین کرده است. در

اشاره  «-»گذاشتن عالمت  مورد نظر دو بار تکرار شده است. ۀواژ دهدو این نشان می
را افزوده است.کاتب در  مورد نظر در متن اصلی نبوده و مصحح آن ۀکه واژ کندمی

استفاده کرده است که مصحح  پایان برخی جمالت یا بعضی از سطور از عالمت 
عالمات  گذاشتن همچنین با برای نشان دادن آن از عالمت )*( استفاده کرده است.

 خوانندۀ امروزی برای آن فهم که است شده سعی متن پاراگراف بندی و سجاوندی

  .شودآسان 
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 [متن عربی]

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

 ظ[1]

ألحمدللّه القديم الذي تَوَحَّد بالعزة والبقاء العظيم، الذي تَعَوَّد بکمال العظمة 
تقَرَّب عن  والکبرياء الکريم، الذي فاض بجوده وجود حقيقة األشياء العليم، الذي ال

 .في السماء. والصلوة علی رسوله محمد خاتم األنبياءفي األرض وال علمه من مثقال ذرة 

بعد فلمّا کانت معرفة األعمال النجومية والحسابات الفلکية محتاجة إلی طرف من و
ة* والحساب رأینا أن نقدم علی الزيج الذي جمعناه في هذا الفن ثالث رسائل. ئعلم الهي

 العمل باألصطرالب، والثالثة في الحساب.األولی في الهيئة، والثانية في کيفية 

 الرسالة األولی في الهيئة

 وهي يشتمل علی سبعة عشر فصالً 

 الفصل األول في االصطالحات 

[ النقطة ]فهو[ وضع اليتجزي والخط طول بالعرض وطرفاه ]نقطتان[ والخط 1]
البسيط وهو المخطوط علی استقبال ]النقط[ التي تفرض فيه کنقطة طرفيه.  المستقيم

البسيط المسطح هو المبسوط علی و[ وعرض فقط واطرافه خطوط. و2ماله طول ]
وهو السطح. والزاوية  1استقبال الخطوط التي تفرض فيه کخطي طرفي متقابلتين منه

 المسطحة هي التي يحيط بها خطان متصالن ال علی االستقامة في بسيط مستو.

 اللتین عن جنبتيه متساويتين فالقايم [ وإذا أقام خط علی خط وصیر الزاویتین2]
عمود علی اآلخَر والزاویتین کل واحدة منهما قائمة. والمنفرجة أعظم من القائمة. 

احد. ووالحادة زاوية أصغر من القائمة. والخطوط المتوازية هي التي تکون في بسیط 
يتماس التي الوإن أخرجت في الجهتين إلی غير النهاية لم يلتق. والسطوح المتوازية هي 

 إلي غير النهاية من جميع الجهات . 2وإن أخرجت
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 حدود. [ وحد الشئ طرفه. والشکل ما أحاط به حد أو3]

[ والدائرة شکل مسطح يحيط به خط واحد في داخله نقطة کل الخطوط 4]
المستقيمة الخارجة منها إلی المحيط متساوية وهي المرکز. قطر الدايرة خط المستقيم 

الوتر خط رکز وينتهي من الجهتين إلی المحيط. وباالضطرار يقسمها بنصفین. ويمّرّ بالم
 مستقيم يقسم الدايرة بقسمين مختلفين. والقوس قطعة من محيط الدايرة. 

[ وجيب القوس هو الخط مستقيم الخارج من أحد طرفي القوس قائماً علی القطر 5]
و نصف وتر ضعف القوس ویقال ظ[ وه2قائمة. ] اآلخر علی زوايا 1الخارج من الطرف

له الجیب المستوی. وسهم القوس قطعة من القطر ما بین طرف القوس وجیبه ویقال له 
 الجیب المعکوس. وأعظم الجیوب المستویة، هو نصف قطر الدایرة.

[ والشکل المجسم هو المحیط بما له طول وعرض وعمق واطرافه بسایط. وإذا 6]
 2ل خط مستقیم علی سطح. وکان کل خط مستقیمقام خط مستقیم علی سطح وکان ک

یخرج فی ذلک السطح ویماس ذلک الخط یحدث عنهما قایمة. فالقایم عمود علی 
السطح وإذا قام سطح علی سطح وکان کل عمودین. یخرجان في السطحین قائمین علی 
الخط الذي هو فصلهما المشترک من نقطة واحدة یحیطان بزاویة قایمة فالسطح عمود 

 ی السطح. عل

به سطح واحد في داخله نقطة کل الخطوط المستقیمة [ الکرة شکل مجسم یحیط 7]
الخارجه من تلک النقطة إلی المحیط متساویة. وتلک النقطة هي مرکز الکرة وقطر الکرة 
خط مستقیم یمّرّ بالمرکز. وینتهي في الجانبین إلی السطح المحیط بها. ومحور الکرة هو 

  علیه الکرة وطرفا هذا القطر هما قطبا الکرة. القطر الذي یدور

نبتیها ولها عن ج[ والدایرة العظیمة هي التي تمّّر بمرکز الکرة وتقطعها بنصفین 8]
هما عنها. وتسمیان قطبی تلک الدایرة. والدایرة الصغیرة هي ألتي نقطتان یتساوی أبعاد

 حورلعظیمة القایمة علی المتقطع الکرة بقسمین مختلفین ومنطقة الکرة هي الدایرة ا
 الکرة.هما قطباو[ وقطبا3]
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[ والمخروط شکل مجسم یحیط به دایرة وسطح واحد یأخذ من الدایرة ویرتفع 9]
إلی نقطة المقابلة المرکز. والدایرة وسهم المخروط هو الخط المستقیم المار من رأس 

 المخروط إلی مرکز الدایرة.

 األصول

[ کل دایرتین عظیمتین تتقاطعان في الکرة علی زوایا قایمة أو غیر قایمة، فإّن 10]
نقطتي التقاطع متنصف کل واحد منهما، والقطر المار بمرکز الکرة وبنقطتي التقاطع قطر 

 کل واحد منهما. 

[ وکل دایرتین متوازیتین موازیتین لمنطقة الکرة علی ُبعدي متساویین فهما 11]
 من منطقة الکرة أعظم مما بَعُد منهما. 1وأقرب منهمامتساویان. 

[ وکل نقطتي فرضت علی بسیط کرة فمتی دارت الکرة رسمت تلک النقطة 12]
محیط دایرة علی سطحها وکل کرة تدور دورة تامة فإنّ النقط التي علی بسیطها ترسم 

م في کل سدوایر متوازیة للمنطقة. وکل سطح قطع کرات محیطة بعضها ببعض فإنّه یر
 کرة دایرةً. 

[ وکل دایرة عظیمة مرّت بقطب غیرها من الدوایر العظام. فإنّ تلک الدایرة تمّّر 13]
بقطبیها. ویکون التقاطع بینها علی زوایا قایمة ونصف القطر الخارج من کل واحد منها 

 عمود علی مرکز األخری. 

ن زها ومرکزالسطحیک[ وکل کرة یحیط بها سطحان متوازیان محدب ومقعر فمر14]
 واحد. 

 ظ[ 3] في ذکر األجسام علی اإلجمال الفصل الثاني

ؤها والتکون [ األجسام قسمان بسایط ومرکبات. أما البسایط فهي التي یتشابه أجزا1]
وجودها بسبب اجتماع أجسام مختلفة الطبایع. وأما المرکبات فهي التي تحصل بسبب 

-ان والنبات والمعادن. والبسایط قسمان أثیریة اجتماع أجسام مختلفة الطبایع کالحیو
اء والهواء والم النار وهي العناصر األربعة:-وأرکان عنصریة  -وهي األفالک والکواکب

واالرض. وکلّ واحد من األفالک والعناصر محتویة بعضها بالبعض حتی حصل من 
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 زها مرکز العالمجملتها کرة واحدة یحیط بها سطح واحد یقال لها العالم. وُیسمّٰی مرک
خأل وال مأل. واالرض في وسط  1بها هو نهایة العالم. ولیس وراءُهُ والسطح المحیط 

ال لها بسبب التضاریس التي في ظاهرها من الجببکُ بأکثر األرض ال العالم. والماء یحیط
بیضة والوَهّاد فصار بعضها جزیرة مرتفعة من الماء. واألرض من تلک التضاریس بمنزلة 

ظهر من األرض والنار یحیط بالهواء.  ات الشعیر والهواء یحیط بالماء وبمابّزق بها حَیل
 وهي صحیحة االستدارة تحدیباً وتقعیراً. 

[ وسطحها األعلی هو نهایة األجرام العنصریة واألفالک کلّها بمنزلة کرة واحدة 2]
ألدنی من کل طح اینقسم بالقسمة األول إلی تسع کرات تحیط بعضها بالبعض یُماس الس

ها إلی العناصر فلک القمر و[ وأدنا4واحد منها السطح األعلی من الکرة التي دونها. ]
ثم  يد ثم فلک الزهره ثم فلک الشمس ثم فلک المریخ ثم فلک المشترطارِثم فلک عُ

فلک زحل ثم فلک الکواکب الموسومة بالثوابت ثم الفلک األعظم الذي هو غیر 
من األفالک الکواکب السبعة یقال له الفلک الکلي لذلک کل واحد مکوکب. و

 الکواکب وهذه صورتها.

                                            
 اصل: وراه .1
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  في األفالک الکواکب السبعة الفصل الثالثظ[ 4]

[ أمّا فلک الشمس فینفصل عنه فلک آخَر شامل لألرض مرکزه خارج عن مرکز 1]
بحیث یماس محدب سطحیه السطح العالم مایل إلی جانب من الفلک الکلي للشمس 

ویماس مقعر سطحیه  یسمّٰی األوج. األعلی من الفلک الکلي علی نقطة مشترکة بینهما و
السطح األدنی من الفلک الکلي علی نقطة مشترکة بینهما یسمّٰی الحضیض. فیحصل 

الثخن أحدهما حاوٍ للفلک الخارج المرکز واآلَخر محوي  1بسبب ذلک جسمان مختلفا
قّة الحاوی فما یلی األوج وغلظه فما یلی الحضیض ورقة المحوي وغلظه بالعکس. فیه ر

یقال لکل واحد منهما المتمم. والشمس جسم کری مصمت مرکوز في ثخن الفلک 
الخارج المرکز فیما بین سطحیه المتوازیین بحیث یساوی قطرها ثخنه. وهذه صورته. 

لویة والزهرة ویُتَوَّهم علی أنّ الشمس بمنزلة ومن هذة الصورة یُتَصَّور أفالک الکواکب الع
 ظ[5فلک التدویر والّله أعلم.]
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[ فلک القمر فینقسم إلی أربعة أفالک ثالثة منها شاملة لألرض وأحد صغیر غیر 2]
لألرض. فاألول منها یماس السطح األعلی منه السطح األدنی من فلک عطارد  1شامل

قال ی طح األدنی منه السطح األعلی من الفلک الثاني للقمر ومرکزه مرکز العالمیماس الس
له فلک الجوزهر والثاني منها یماس السطح األعلی منه مقعر فلک الجوزهر ویماس 
األدنی منه کرة النار. ومرکزه أیضا مرکز العالم ویقال له الفلک المایل لمیل منطقته عن 

فلک خارج المرکز في ثخن الفلک المایل  2]منهم[منطقة فلک الجوزهر. والثالث 
بمنزلة الفلک الخارج المرکز الشمس في داخل ثخن فلکها الکلي .وأمّا الفلک الصغیر 
فهو في ثخن الفلک الخارج المرکز بمنزلة جرم الشمس في فلکها الخارج المرکز ویقال 
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ح فلک طحه سطله فلک التدویر. والقمر جسم مسمط فی فلک التدویر بحیث یماس س
 و[6التدویر علی نقطة مشترکة. وهذه صورته. واللّه أعلم. ]

 
[ وأمّا أفالک الکواکب العلویة والزهره فینفصل عن کل واحد منهما فلک خارج 3]

المرکز بمنزلة الفلک الخارج المرکز للشمس في داخل ثخن الفلک الخارج المرکز 
 التدویر للقمر. في فلکه الخارج المرکز. والکواکب في فلک التدویر بمنزلة بمنزلة فلک

األفالک مصور من صورة فلک الشمس علی  1بمنزلة جرم القمر في فلک التدویر. وهذه
 ظ[ بمنزلة فلک التدویر. 6أن یکون جرم الشمس ]

[ وأمّا فلک عطارد فینفصل عنه فلک خارج المرکز علی الرسم ویقال له المدیر 4]
له و نفصل عن فلک المدیر فلک آخَر خارج المرکز یقال له الخارج المرکز الثاني.وی
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فلک تدویر في ثخن فلک الخارج المرکز الثاني. والکوکب في فلک التدویر. ویلزم منه 
أن یکون لعطارد أوجان أحدهما في الفلک الکلي والثاني في المدیر ویکون له 

 حضیضان. وهذه صورته.

  
 فی حرکات أالفالک الفصل الرابعو[ 7]

اعلم إن حرکات أالفالک قسمان حرکة من المشرق إلی المغرب وحرکة من المغرب 
 إلی المشرق. 

[ أمّا الحرکة التي من المشرق إلی المغرب فأربع منها حرکة الفلک األعظم وهي 1]
الحرکة السریعة التي بها یتم دورته في الیوم بلیلة بالتقریب. وهي علی منطقة تقطع العالم 
بنصفین وقطبین تسمیان قطع العالم. وتسمی هذه الحرکة بالحرکة االولی. ویقال لها 
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ها حرکة فلک الجوزهر علی منطقة غیر موازیة لمنطقة الفلک حرکة الکل أیضاً. ومن
 بل علی منطقة موازیة لمنطقة فلک الثوابت وقطبین مسامتین لقطبیه ومنها 1األعظم

حرکة الفلک المایل علی منطقة غیر موازیة لمنطقتي الفلک األعظم وفلک الثوابت. 
بین لی منطقة تخصه وقطوقطبین غیر مسامتین لقطبیها. ومنها حرکة الفلک المدیر ع

 تخصانه.

وأما الحرکة التي من المغرب إلی المشرق فمنها حرکة فلک الثوابت أعنی علی  [2]
منطقة غیر موازیة لمنطقة الفلک األعظم و قطبین غیر مسامتین لقطبیه وهي الحرکة 
البطیة التي یتم بها دورتة في أربعة وعشرین ألف سنة. ومنها حرکة الفلک الکلیة 

واکب السبعة علی منطقة موازیة لمنطقة فلک الثوابت. وقطبین مسامتین لقطبیه بمثل للک
الخارجة المراکز ما خال  2ظ[ حرکته. وبها یتحرک األوجات. ومنها حرکة األفالک7]

المدیر علی مناطق واقطاب یخصها. وهي موسومة بحرکات المراکز أعني مرکز الشّمس 
ویر فحرکة أعالها مخالفة لحرکة اسفلها في الجهة إلّا ومرکز التدویر. وأما افالک التدا

أن حرکة األعلی لفلک تدویر القمر من المشرق إلی المغرب وحرکة اسفله بالخالف. 
وحرکات التداویر اآلخَر بالعکس. ومقادیر الحرکات علی وقع علیه االعتماد قد وصفناه 

رکز رکة الفلک الخارج المفي الزیج. وحرکة الفلک المدیر لعطارد إلی المغرب نصف ح
 الثانی إلی المشرق.

 صولالفصل الخامس في الدوایر التي هي األ

[ منها دایرة معدل النهار وهي منطقة الفلک األعظم ویقال لها الفلک المستقیم 1]
ل عتدال اللیاوانّما سمیت معدل النهار إلنّ الشّمس إذا سامتها بحرکتها التي تخصها 

اکن. وهي تقطع العالم بنصفي شمالی وجنوبی. والدایرة التي ترتسم والنهار في جمیع المس
ي ستوا. والدوایر التي ترتسم فقطعها کرة العالم یقال لها خط االفي األرض موازیة لها ت

الفلک األعظم بالحرکة االولی موازیة لمعدل النهار من القطب إلی القطب یقال لها 
 المدارات الیومیة.

البروج وهي دایرة في سطح الفلک األعظم في موازاة دایرة  [ ومنها دایرة فلک2]
و[ الشّمس بحرکتها التي تخصها من المغرب إلی المشرق في السنة دورة واحدة 8]
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وقطباها یدوران حول قطبي معدل النهار بحرکة الکل في الیوم بلیلته. وهي تقطع معدل 
ف تها الشّمس صارت في النصزهما وهي التي إذا جاوالنهار علی نقطتین متقابلتین أحدی

 تها الشّمس صارتزواألخری وهي التي إذا جاو يالشمال یقال لها نقطة االعتدال الربیع
وهو  يصف النصف الشمالتنوم .يفي النصف الجنوبی یقال لها نقطة االعتدال الخریف

 صفتنغایة بعدها من معدل النهار في جانب الشمال یقال له نقطة االنقالب الصیفي. وم
وهو غایة بعدها عن معدل النهار في جانب الجنوب یقال له نقطة  يالنصف الجنوب

االنقالب الشتوي. فینقسم الدایرة بهذه النقط األربع أربعة أقسام متساویة فإذا قسمنا کل 
ثة أقسام متساویة أنقسمت الدایرة بإثنی عشر قسماً کل نصف منها ستة أقسام ربع بثلٰ

 ست دوایر قاطعة للعالم تمّر بقطبي الدایرة وبنقطتین متقابلتین من متساویة. فإذا توهّمنا
ل واحد یسمي ک النقط المذکورة، إنقسم کل واحد من األفالک التسعة بإثنی عشر قسماً

منها برجاً. وما بین کل قسمي طول برج من البروج وما بین دایرة البروج وقطبها من 
الکواکب منسوبة إلی هذه الدایرة. فإذا  ظ[ ومواضع8الجانبین عرض البروج ]...[. ]

توهمنا خطاً یخرج من مرکز العالم ماراً بمرکز الکوکب إلی سطح الفلک األعظم فإن 
وقع هذا الخط في سطح دایرة فلک البروج فموقعه هو موضع الکوکب وإن وقع خارجاً 

بینها  ععنه فیتوهم دایرة تمّّر بقطبي فلک البروج وبطرف ذلک الخط. فنقطة التقاط
 وبین فلک البروج هو موضع الکوکب من فلک البروج. 

[ والدایرة المارة بنقطتي االنقالبین من الدوایر الست مارةً بقطبي معدل النهار 3]
 قطاب األربعة.أیضاً ویقال لها المارة باأل

 فق. و هي عظیمة یفصل بین الظاهر من الفلک و الخفي منه.[ ومنها دایرة األ4]
سمتا الرأس والقدم. ویقطع معدل النهار بنصفي علی نقطتین متقابلتین یقال  1اوقطباه

ألحدهما وهي الشرقیة نقطة المشرق واألخری نقطة المغرب. والخط الواصل بینهما 
ر فق ومعدل النهااأل يیقال له خط المشرق والمغرب وهو الفصل المشترک بین دایرت

ت. وبالنسبة إلی هذه الدایرة یعرف طلوع والدوایر الموازیة لها یقال لها المقنطرا
  الکواکب وغروبها.
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دایرة نصف النهار وهي دایرة عظیمة تمّّر بقطبي العالم وسمتي الرأس  [ ومنها5]
والقدم ویقسم دایرة معدل النهار والدوایر الموازیة لها بنصفین وتقطع دایرة االفق أیضًا 

یهما نقطة الشمال واألخری نقطة و[ نقطتین متقابلتین یقال ألحد9]1بنصفين علی
الجنوب. والخط الواصل بینهما یقال له خط نصف النهار وهو الفصل المشترک بین 

 دایرتي نصف النهار واالفق*.

[ ومنها دایرة االرتفاع وهي دایرة عظیمة تّمرّ سمتي الرأس والقدم بطرف الخط 6]
لک األعظم ویقطع دایرة الخارج من مرکز العالم المار بمرکز الکوکب إلی سطح الف

لکوکب نقطتین متقابلتین غیر ثابتین بل منقلبتین بالحرکة التي ل یفق بنصفین علاأل
بحرکة الکل یسّمی کل واحد منها نقطة السمت فبها یعرف ارتفاع الکوکب وهي ینطبق 

المشرق  فق علی نقطتيلیلته مرتین وهي إذا قطعت األعلی دایرة نصف النهار في الیوم ب
 ول السموت. أمغرب یقال لها وال

[ ومنها دایرة المیل وهي دایرة تمّرّ بقطبي معدل النهار وبها یعرف میل فلک 7]
 عد الکواکب عن معدل النهار.البروج وبُ

[ ومنها دایرة العرض وهي دایرة تمّّر بقطبي فلک البروج وبها یعرف عرض 8]
 الکوکب عن فلک البروج ومیل الشّمس عن معدل النهار. 

[ واعلم إنّ الدایرة التي ترتسم في کل واحد من األفالک الکلیّة للکواکب السبعة 9]
 عند توهمنا دایرة فلک البروج قاطعة للعالم، یقال لها الفلک الممثل.

[ والدایرة التي ترتسم من حرکة مرکز التدویر في الفلک الخارج المرکز یقال لها 10]
 ظ[ 9الفلک الحامل. ]

سم في الفلک الکلي للکوکب عند توهمنا دایرة الفلک الحامل قاطعة [ والتي ترت11]
للعالم. یقال لها الفلک المایل ومرکزها مرکز العالم. وهي تقطع دایرة الفلک الممثل 

تي إذا وهي ال-علی نقطتین متقابلتین یسمان الجوزهرین. یقال ألحدیهما نقطة الرأس 
، وهي التي إذا جاوزها 2طة الذنبنق یخرواأل -جاوزها الکوکب کان في الشمال

 الکوکب کان في الجنوب.
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 [ والفلک الحامل یقسم بخطي، أحدهما یخرج من مرکز العالم ماراً باألوج12]
والحضیض؛ والثانی یقاطعه علی المرکز علی زوایا قائمة وینتهي من الطرفین إلی 

ک یقسم أیضاً فلالمحیط. ویصیر الفلک الحامل بأربعة أقسام یقال لها النطاقات. و
 التدویر بأربعة أقسام علی هذا القیاس ویقال لها نطاقات التدویر.

[ والدایرة التي ترتسم بحرکة القطر المار بذروة التدویر وحضیضه للکوکب 13]
الخمسه دورة تامة وتقطع ذروة التدویر من محیطها قسیاً متساویة في أزمنة متساویة یقال 

 وهي مغایرة لدایرة الفلک الحامل والمایل جمیعاً.لها الفلک المعدل للمسیر 

 الکواکب في الطول 1ختالفات التي تقع لحرکاتالفصل السادس في اال

[ أما الشّمس فلمّا کانت حرکتها علی محیط الدایرة الخارجة المرکز یقع في 1]
و[ قطعها النصف من فلک 10حرکاتها اختالف بالنسبة إلی فلک البروج، ألنّ زمان ]

بروج أعظم من زمان قطعها النصف اآلخَر. إذ یقع في نصف فلک البروج من فلکها ال
الخارج المرکز أکثر من النصف اآلخر أقل من نصف فلکها وحرکتها في فلکها 
التختلف. والمعتبر في حساب الکوکب تصحیح مواضعها من فلک البروج. فلذلک 

زاد من نقطة األوج أو ینقص منه ثم ییحتاج إلی التعدیل کلّ یوم لیزاد علی حرکة المرکز 
 علیه األوج لیعرف موضعها من فلک البروج. 

ثالث اختالفات: أحدها أن  2[ وأما القمر والکواکب المتحیرة فلکل واحد منهم2]
ز العالم مرک يأعن-مرکز التدویر إذا کان في األوج والحضیض کان الخط المار بالمراکز 

علی قطر التدویر عن نقطة األوج أو الحضیض لم  اًمنطبق -ومرکز الحامل ومرکزالتدویر
وب مرکز علی ص -علی القطر المار بالمراکز اًالقطر الذي منطبق یأعن-یبق قطر التدویر 

نقطة اخری علی الخط المار  علی صوب مرکز الحامل، بل یصوب أبداً العالم وال
ي القمر مما یلي الحضیض وفي الکواکب الخمسة مما یلي األوج. و بالمراکز وهي ف

یسمّی فی القمر نقطة المحاذاة وفي الکواکب األخر مرکز الفلک المعدل المسیر. 
 وتعدیل هذا االختالف یقال له التعدیل األول. 
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[ وثانیها أن مرکز التدویر إذا کان في األوج أو الحضیض والقمر في ذروة التدویر 3]
ظ[ بذروة التدویر وحضیضه یمرّ بمرکز 10لخط الذي یخرج من مرکز العالم ماراً ]فا

 1القمر. وإذا کان القمر عند نقطة أخری من فلک التدویر فال یمرّ ذلک الخط مرکزه فیقع
 ختالف یقال له التعدیل الثاني.وتعدیل هذا اال بسببه االختالف.

ویر بحسب قربه وبعده من األرض [ وثالثها ما یقع من جهة نصف قطر فلک التد4]
ری نصف القطر أعظم مما کان یری إلی بعده األقرب یُ فإن مرکز التدویر إذا کان نازالً

عند بعده األبعد إلی أن یتناهي عظمه عند الحضیض ثم یتناقص علی التدریج. وهذا 
 االختالف یعدل به تعدیل غایته بمقدار نصف قطر فلک التدویر.

  االختالفات التي تقع لحرکات الکواکب في العرضالفصل السابع في 

 صالً.ا [ أما الشّمس فالعرض لها ألنّ حرکتها في سطح فلک البروج فالیمیل عنه1]

[ أما القمر فله في العرض اختالفات واحد وهو میل الفلک المایل عن فلک 2]
 میل عنه. یالبروج وهو ثابت ال یتغیر. ودایرة فلک التدویر في سطح الفلک المایل ال

[ وأما الکواکب العلویة فلکل واحد منها اختالفات، أحدهما میل الفلک المایل 3]
یتغیر؛ وثانیهما میل ذروة التدویر وحضیضه عن الفلک  عن فلک البروج وهو ثابت ال

ومیل  المایل بل هو مایل عنه لکن میل الذروة عن المایل نحو فلک البروج أبداً
 .الحضیض نحو الفلک المایل

المیل في النقصان إلی أن ینعدم  و[11[ وإذا کان الکوکب في أحدي نقطتي رأس ]4]
 عند منتصف ما بین النقطتین ثم یبتدي بالمیل إلی أن یتم عند مسامته النقطة الثانیة. 

 يأحد ةوسطین فإنّه یبتدي بالمیل من عند مسامت[ وأما القطر المار بالبعدین األ5]
إن ف د ذلک إلی أن ینتهي نهایته عند متنصف ما بین النقطتین.یزال یزدا النقطتین وال

 في غایة میله إلی الشمال وطرفه ةصف هو األوج کان طرفه الشرقي في الزهرتنکان الم
د علی عکس ذلک. وإن کان المنتصف هو طارِالغربي في غایة میله إلی الجنوب. وفي عُ

غایة  إلی الجنوب وطرفه الغربي فيالحضیض کان طرفه الشرقي في الزهره في غایة میله 
طارد علی العکس. ثم یأخذ المیل في النقصان إلی أن ینعدم عند میله إلی الشمال وفي عُ
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ف ثانیة. ویفعل في النصف اآلخر مثل ما فعله في النص ئالنقطة الثانیة ثم یبتد ةمسامت
 األول.

 الفصل الثامن في الرجوع و االستقامة 

الکوکب المتحیرة في أعلی فلک التدویر کان حرکته موافقة لحرکة [ إذا کان مرکز 1]
لتدویر ری سریع السیر مستقیماً. فإذا نزل إلی أدنی فلک امرکز التدویر فیجمع الحرکتان فیُ

یکون حرکته علی خالف التوالي. فما دامت حرکته أقل من حرکة مرکز التدویر یری 
لی حرکة حرکته لکنه یری أبطأ فإذا زادت حرکته عمستقیماً في سیره. إلنّ التدویر ینتقله ب

اً مثالً والکوکب جزئین. فیردّه وظ[ راجعاً ألن التدویر یتحرک جز11ری ]مرکز التدویر یُ
ماً. أما الحرکتین یری مقی ءفیری راجعاً. وعند استوا وفلک التدویر جزواً فیبقی له جز

ط کثر من حرکة مرکز القمر علی محیالقمر فال یعرض له الرجوع ألن حرکة مرکز تدویره أ
 التدویر. فال یری راجعاً لکن یری بطیاً في سیره.

[ وموضع اإلقامة للرجوع في فلک التدویر عند نقطة علی محیطة لو اتصل بها 2]
خط یخرج من مرکز العالم و یقطع فلک التدویر کان نسبة الواقع من ذلک الخط في 

ذلک  حرکة مرکز التدویر إلی حرکة الکوکب. ثم بعدمنه کنسبة  يفلک التدویر إلی ما بق
إلی أن یصیر إلی حضیض التدویر، وهو وسط رجوعه.  يیسرع في سیره إلی خالف التوال

ثم إذا انتهی إلی النقطة التي لو اتصل بها خط یخرج من مرکز العالم ویقطع فلک التدویر 
مقیماً في هذین الموضعین المذکورة أقام االستقامة. و إنمّا سمي  کانت علی النسبة

 الحرکتین فیری کأنّه واقف.  ءالستوا

[ والکواکب العلویة تقارن الشّمس في ذروة التدویر فأما السفلیان فتقارن کل 3]
واحد منهما الشّمس في ذروة التدویر وهو في وسط االستقامة. وفي حضیضه وهو في 

دا. ومن هذه الصورة یتصور وسط الرجوع. ومرکز تدویر هما الیفارق مرکز الشّمس أب
 و[12في صفحة الثانیة من هذه. ] 1الرجوع واالستقامة والصورة
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 الفصل التاسع في زیاده ضوء القمر ونقصانه

القمر جسم کثیف مظلم قابل للضیا إلّا القلیل منه علی لم یری في ظاهره. فالنصف 
لألرض  قارن الشّمس کان النصف المظلم مواجهاً فإذا الذي مواجه الشّمس مضي أبداً

ظ[ تلی 12فإذا بعد عن الشّمس إلی المشرق ومال النصف المظلم من الجانب الذي ]
الهالل ثم یتزاید االنحراف  1المغرب إلی األرض فیظهر في النصف المضي قطعة هي

النصف  انویزداد بتزاید القطعة من النصف المضي حتی إذا کان في مقابلة الشّمس ک
المواجه للشمس هو النصف المواجه لنا فنراه. ثم یقرب من الشّمس فینقص الضیا من 
الجانب الذي بدأ بالضیا علی الترتیب األول حتی إذا صار في مقارنة الشمس فیمحق 

 نوره ویعود إلی الوضع األول. هذه صورته.
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  الفصل العاشرو[ 13]

الشّمس قدراً محسوساً دون ما فوقها فصار في اختالف المنظر لألرض عند فلک 
المواضع المرئی للشّمس وما تحتها من الکواکب من سطح األرض غیر مواضعها 

 من مرکز األرض. وأّقل التفاوت في الشّمس وأکثره في القمر.  1الحقیقیة

[ فإذا کان القمر علی سمت الرأس کان الخط الذي یخرج من منظر األبصار إلیه 1]
فال یکون اختالف في المنظر. وإذا کان القمر مایالً عن سمت الرأس کان الخط یخرج 
من مرکز األرض والذي یخرج من موضع البصر یلتقیان عند مرکز جرم القمر ویتباعدان 

الخط  ختلف موقفهما فیقعاع علی سطح الفلک األعظم حتی إذ انتهیا إلی دایرة االرتفا
 الذي یخرج من منظراألبصار مایال إلی االفق عن الخط الذي یخرج من مرکز األرض

                                            
 الحقیقة .1



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 62

لقمر ل يوما بین الخطین من دایرة االرتفاع هذا اختالف المنظر فیکون الموضع المرئ
 فق أبداً.أقرب إلی األ

 لی دایرة فلک البروج فاختالف المنظر في[ فإذا کانت دایرة االرتفاع منطبقة ع2]
الطول فقط وإذا کانت دایرة االرتفاع منطبقة علی دایرة العرض وبعد القمر من الطالع 
تسعون درجة فاختالف المنظر في العرض فقط. وفي غیر هذین الموضعین اختالف 

 المنظر مرکب من الطول والعرض.

 القمر بین الشّمس ةبواسط بهوسب في کسوف الشّمس ظ[13] عشر الفصل الحادی
  وبین ابصارنا

الشّمس وکان في  1[ ألن جرم القمر کدر فیحجب ماوراه عن االبصار. فإذا قارن1]
ینها وبین ب أحدي نقطتي الرأس والذنب أو قرب منه فإنّه یمرّ تحت الشّمس فیصیر حایالً

لی ل بالمبصر عبصارنا یتصأاألبصار إلن الخطوط الموهومة الشعاعیة التي یخرج من 
مخروط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصر. فإذا حال بیننا وبین الشّمس یتصل  2هیئة

 بالقمر. مخروط الشعاع أوالً

فإن لم یکن القمر عرض عن فلک البروج وقع جرم القمر في وسط المخروط  [2]
فینکسف الشّمس کلها وإن کان للقمر عرض ینحرف المخروط عن الشّمس بمقدار ما 

بعضها. وذلک إذا کان العرض المرئی أقل من نصف مجموع  یوجیه العرض فینکسف
فإن کان العرض المرئی مثل نصف القطرین  -أعنی قطر الشّمس وقطر القمر-القطرین 

یماس جرم القمر مخروط الشعاع فال ینکسف الشّمس. ثم الشّمس إذا انکسف ال یکون 
انطبق علی صفحة القمر إنحرف عنه في لکسوفها مکث إلن قاعدة مخروط الشعاع إذا 

 الحال یبتدي الشّمس باالنجال. 

[ لکن یختلف قدر الکسوفات باختالف اوضاع المساکن بسبب إختالف المنظر 3]
 و[.14وقد ال ینکسف في بعض البالد. وهذه صورته]
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 في خسوف القمر الفصل الثاني عشر

أس القمرفي أحدي نقطتي الر [ سببه توسط األرض بینه وبین الشّمس. فإذا کان1]
والذنب أو قریب منه عند االستقبال توسط األرض بینه وبین الشّمس فیقع في ظل األرض 

ظ[ من األرض فیکون ظل 14ویبقی علی ظالمه األصل فیری منخسفاً والشّمس أعظم ]
قاعدته دایرة صفحة األرض ألن الخطوط الشعاعیه التي یخرج من  األرض مخروطاً

جرم األرض الیکون متوازیة. فإذا اتصلت بمحیط األرض وبعدت في الجهة  الشمس إلی
 األخری تالقت عند نقطة فیحصل ظل األرض علی شکل المخروط. 

[ فإذا لم یکن للقمر عرض عن فلک البروج عند االستقبال وقع في جرم المخروط 2]
القمر  مفینخسف ویکون له مکث. وإن کان له عرض فینخسف بعضها وربّما یماس جر

مخروط الظل وال یقع فیه شئ. وذلک إذا کان عرض القمر مساویاً لنصف مجموع 
نصف القطر ینخسف بعضه.  1أعنی قطر القمر و قطر الظل. وإذا کان أقلّ من-القطرین 

 و[.15والصورة في الصفحه الثانیة من هذه ]

                                            
 ذلکاصل: . 1
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 في القسي وما یتعلق بها  الفصل الثالث عشر

قوس في الفلک الممثل ما بین األوج والخط الخارج ماراً  مسیر مرکز الشّمس[ 1]
 بمرکز الشّمس .

زاویة عند مرکز جرم الشّمس یحدث من تقاطع خطین یخرج  تعدیل الشّمس[ 2]
 أحدهما من مرکز العالم و اآلخر من مرکز الفلک الخارج المرکز مارین بمرکز الشّمس.

ظ[ 15] 1أول الحمل و الخط قوس من الفلک الممثل ما بین تقویم الشّمس [3]
 الخارج من مرکز فلک البروج ماراً بمرکز جرم الشّمس.

قوس من الفلک الممثل ما بین موضع األوج منه وبین السطح مسیر مرکز القمر [ 4]
المار بمرکز هذا الفلک ومرکز فلک التدویر ویقال له البعد المضاعف ألنّه ضعف 

 البعدین الشّمس ومرکز التدویر. 

 بعده من ذروة التدویر علی خالف التوالی. خاصة القمر [ 5]
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زاویة عند مرکز فلک التدویر یحدث من تقاطع خطین التعدیل األول للقمر [ 6]
 یخرج احدهما من مرکزالعالم واآلخر من نقطة المحاذة مارین بمرکز فلک التدویر. 

رجان خطین یخ زاویة عند مرکز الفلک الممثل ترسم منالتعدیل الثاني للقمر  [7]
من هذا المرکز ویمّر أحدهما بمرکز فلک التدویر واآلخر بمرکز جرم القمر. االختالف 
هو اختالف نصف قطر فلک التدویر بین ما یری عند بعده األبعد وبین ما یری عند بعده 

 األقرب.

عدد نسبته إلی ستین دقیقه کنسبة االختالف الالزم حیث مرکز  دقایق النسب[ 8]
 دویر إلی کل االختالف في ذلک الموضع.فلک الت

قوس من الفلک الممثل ما بین أول الحمل والسطح المار مرکز هذا تقویم القمر [ 9]
 الفلک ومرکز جرم القمر.

قوس من الفلک الممثل بین سطحین یمران بمرکز الفلک مسیر مرکز الکوکب [ 10]
و[ ماراً بمرکز 16لک الممثل ]خر إلی الفالمعدل المسیر وینتهی أحدهما إلی األوج واآل

 فلک التدویر.

 بعده من ذروة فلک التدویر علی التوالی. خاصة الکوکب[ 11]

زاویة عند مرکز فلک التدویر یحدث من خطین یخرج أحدهما التعدیل األول [ 12]
 من مرکز الفلک الممثل واآلخر من مرکز الفلک المعدل المسیر.

مرکز الفلک الممثل یحدث من خطین یخرجان منه زاویة عند التعدیل الثاني [ 13]
ویمرّ أحدهما مرکز التدویر واآلخر بمرکز جرم الکوکب االختالف هو اختالف نصف 
 قطر فلک التدویر بین ما یری عند البعد األوسط وبین ما یری عند البعد األبعد واألقرب.

قوس من الفلک الممثل بین سطحین یمرّان بمرکزه فمّر  تقویم الکوکب[ 14]
 أحدهما بأول الحمل واآلخر بمرکز جرم الکوکب*.

قوس من فلک التدویر ما بین الوقفتین للکوکب مما یلی قوس الرجوع [ 15]
 الحضیض.
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قوس من دایرة عظیمة یمّر بقطبي فلک البروج ما بین الکوکب  1العرض[ 16]
 وفلک البروج.

 هي بعد موضع الکوکب من نقطة الرأس. العرض  حصة[ 17]

لجزء من میل ا ةهي دقایق نسبتها إلی ستین دقیقة کنسبدقایق حضیض العرض [ 18]
 الفلک المایل إلی کله وقد یقال لها دقایق نسب العرض الثاني والثالث للزهره وعطارد.

البروج  هو ما بین موضع القمر المقوم من فلکاختالف المنظر في الطول [ 19]
 وبین موضعه المرئی.

ظ[ وبین 16هو ما بین عرض القمر الحقیقی ] ختالف المنظر في العرضا [20]
 عرضه المرئی من دایرة تمرّ بقطبي فلک البروج.

 يقوس من دایرة تمرّ بقطبي فلک البروج ما بین موضع المرئالعرض المرئی [ 21]
  وبین دایرة فلک البروج. للقمر من دایرة االرتفاع

 قطر القمر.  وکذا ةهو قطر دایرة صفحتها المرئی قطرالشّمس[ 22]

 هو قطر أوسع دایرة یقع في مخروط ظل األرض. قطر الظل[ 23]

هو ما یستتر في قطر الشّمس علی أن القطر اثنی  األصابع المطلقة للکسوف[ 24]
 للخسوف. ةاألصابع المطلق وکذا صبعاًإعشر 

یستر من صفحة الشّمس أو القمر علی أن مساحة هو ما  األصابع المعدله[ 25]
 صفحتها اثنی عشر أصبعاً. 

 قوس في الفلک المایل ما بین بدو الخسوف وتمامه.  دقایق السقوط[ 26]

قوس من دایرة تمرّ بقطبي معدل النهار ما بین فلک البروج ومعدل المیل األول [ 27]
 النهار. 

بقطبي فلک البروج ما بین فلک البروج قوس من دایرة تمّر المیل الثاني [ و28]
 ومعدل النهار وغایة المیل داخل في المیل األول والثاني جمیعاً*.
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 قوس من فلک البروج هو ما یطلع من معدل النهار مع تلک القوس. مطالع  [29]

مطالقة و من فلک البروج هو الفصل بین مطالقه بخط االستوا وجزتعدیل نهار [ 30]
 بالبلد. 

قوس من معدل النهار ما بین دایرة نصف النهار المارة بأجزاء ول البلد ط[ 31]
العمارة من جهة المغرب دایرة نصف النهار بالبلد وما بین دایرتي نصف النهار البلد هو 

 و[.17ما بین الطولین*]

 قوس من دایرة نصف النهار ما بین سمت الرأس ومعدل النهار. عرض البلد  [32]

قوس من دایرة المیل ما بین الکوکب ومعدل  عن معدل النهاربعد الکوکب  [33]
 النهار.

 قوس من دایرة االرتفاع ما بین الکوکب واالفق.ارتفاع الکوکب [ 34]

 قوس من دایرة المدار ما بین الکوکب واالفق.  الدایر من الفلک [35]

 هي الظاهرة فوق األرض من دایرة مدار الکوکب. قوس النهار [ 36]

 هو الخط الموازی لسهم نصف قوس النهار. ب ترتیب الدایر جی[ 37]

 قوس من دایرة االفق ما بین مطلع االعتدال ومطلع الکوکب. سعة المشرق [ 38]

هي نقطة التقاطع بین دایرة فلک البروج والدایرة المارة درجة ممرّ الکوکب [ 39]
 بالکوکب وقطبي معدل النهار.

هی النقطة التي من فلک البروج تمرّ بها وبالکوکب درجة طلوع الکوکب [ 40]
 النصف الشرقي من االفق. 

لکل قوس هو المأخوذ من المقیاس الموازي لسطح دایرة االفق الظل األول [ 41]
 وهو خط یخرج من اصل المقیاس موازیاً لجیب القوس.

فق ة االلکل قوس هو المأخوذ من المقیاس القایم علی سطح دایرالظل الثاني [ و42]
 وهو خط یخرج من اصل المقیاس موازیاً لجیب تمام القوس. 
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 الفصل الرابع عشر في الکواکب الثابتة

ي علی یأت د أنوهي مرکوزة في جرم الفلک الثامن علی أقدار مختلفة ال یمکن للعا
 وإدراک منها ألف واثنی ظ[ وإنما سمیت ثابتة لثبات ما بینها من األبعاد17جمیعها. ]

وعشرون کوکبا. وجعلت في ستة مراتب سموها اقدار أو عظاما. فکل جملة متساویة القدر 
وصفت في مرتبة واحدة. وأعظمها خمسة عشر کوکباً فقیل أنّها في العظم األول، ثم ما 
کان دونها جعلت في العظم الثاني وهي خمسه واربعون کوکباً. وما کان دونها فهي في 

 ثمانیة کوکب. وفي العظم الرابع أربعة وسبعون کوکباً وفي العظمالعظم الثالث وهي مائة و
عون کوکباً. ربأالخامس مائتان وسبعة عشر کوکباً. وفي العظم السادس سبعمائة وتسعة و

 ةجملمن هذه ال ةغیر معدود یثة أخروتسعة خفیة یسمی مظلمة. ویقرب من هذه التسعة ثلٰ
 قطعة غیم. ابة. وخمسة سحابیة کأنّهاوسمیت جملتها ذ

 الفصل الخامس عشر في الساعت والیوم والسنة 

من دور  ياً من أجزاء معدل النهار أعنء[ الساعة المستویة هو خمسة عشراً جز1]
الفلک األعظم بالتقریب والساعة المستویة بالتحقیق هي ما یحصل من قسمة الدورة 

ن لدورة علی أربعة وعشریالواحدة مع زیادة ما یقطع مع المسیر المقوم للشمس في تلک ا
والدورة مأخوذة من نصف النهار إلی نصف النهار حتی ال یختلف مطالع تلک الزیادة 

 اً من النهار واللیل واثنی عشر جز في کل افق. والساعة الزمانیة هي جزؤ من

. فالیوم الوسط بلیلته هو الزمان الذي یدور يو[ وسط و حقیق18]1[ والیوم بلیلته2]
معدل النهار دورة واحدة من دایرة نصف النهار مع زیادة قوس من معدل النهار فیه دایرة 

مساویة لوسط الشّمس في تلک الدورة. والیوم الحقیقی بلیلته هو الزمان الذي یدور فیه 
دایرة معدل النهار دورة واحدة من دایرة نصف النهار وزیادة قوس من معدل النهار ثم 

المقوم للشّمس في تلک الدورة. واالختالف بین هذین  بدایرة نصف النهار مع المسیر
هذا  أابتدوالیومین. و في الیومال یتبین  یام بلیالیها. وذلکالیومین یقال له تعدیل األ

االختالف من عند کون الشمس بوسط مسیرها في العشر األوسط من الدلو إلی کونها 
 اعة ثم یتناقض في زمانفي العشر األول من العقرب وینتهي هناک إلی حدود نصف س
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مسیر الشمس لسیرها األوسط إلی العشر األوسط من الدلو فصد ذلک تستوی الیومان 
 ویجتمع هذا االختالف من تعدیل الشّمس ومن االختالف بین درج السوا. 

الشمس نقطة معینة من فلک البروج إلی عودها إلی  ة[ وأما السنة فهي زمان مفارق3]
 تلک النقطة.

 سادس عشر في ذکر األقالیملفصل الا

[ إنّ األرض یقسم بدایرة خط االستوا وبدایرة االفق بخط االستوا أربعة أقسام 1]
ظ[ من دایرة خط االستوا یقال له قبة األرض. 18متساویة وینتصف النصف األعلی ]

والمسکون أحد الربعین الشمالین. وقسم المعمور منه سبعة أقسام علی موازاة خط االستوا 
 قلیما.إی کل قسم منها سمّ

طول اثنا عشر قلیم األول یبتدی من خط االستوا ووسطه حیث النهار األفاإل [2]
ثة عشر ساعة ونصف. والثالث أوله حیث النهار طول ثلٰووسطه حیث النهار األ ساعة وربع

طول أربعة عشر ساعة ونصف. طول أربعة عشر ساعة والرابع أوله حیث النهار األاأل
طول طول خمسة عشر ساعة والسادس أوله حیث النهار األأوله حیث النهار األوالخامس 

طول خمسه عشر ساعة ونصف. والسابع خمسة عشر ساعة وربع. ووسطه حیث النهار* األ
طول طول خمسة عشر ساعة ونصف وربع. ووسطه حیث النهار األأوله حیث النهار األ

ستة عشر ساعة ونصف. وعرض آخر طول خره حیث النهار األآستة عشر ساعة وثمن. و
 عمارة فیها.  العمارة عن معدل النهار ستة وستون درجة والبواقي خراب ال

 في خواص المواضع الفصل السابع عشر

ستوا فدایرة افقه یقطع دایرة معدل النهار والدوایر الموازیة لها بقسمین [ أما خط اال1]
ال قطبي إ یکون له طلوع وغروبال وإو[ 19نقطة ] متساویین فال یتصور کوکب وال

هما یکونان علی األفق. وزمان النهار یساوي زمان اللیل دائماً والهوا في غایة نّإالعالم ف
االعتدال إذا الشّمس الیطول مکثها عن مسامتة الرأس إلنّها یمیل بسرعة إلی جهة الشمال 

عتدل یف لذلک مأو الجنوب وتزاید میولها ثمة فوق تزایدها في موضع آخر فیکون الص
المزاج ویتساوي بعدها عن سمت الرأس عن نقطتي االنقالبین فیکون الشتا لذلک 
معتدل المزاج وأیضاً معتدل حرارة النهار ببرودة اللیل. وآفاق المواضع المفروضة في 

  خط االستوا یقال لها آفاق الفلک المستقیم.
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عدل ل لها اآلفاق المایلة لمیل م[ وأما المواضع التي للقطب الشمالي بها ارتفاع یقا2]
النهار بقسمین متساویین ویقطع الدوایر الموازیة لها بقسمین مختلفین. القوس الظاهر 
من کل دایرة من تلک الدوایر أعظم من القوس التي تحت األرض في ناحیة الشمال 
 وعلی العکس في ناحیة الجنوب أو لذلک یکون زمان النهار أطول من زمان اللیل حین
کون الشمس في البروج الشمالیة وزمان النهار أقصر حین کونها في البروج الجنوبیة. 

والقوس العلیا من الدایرة التي هي أبعد عن معدل النهار أکثر من التي هي أقرب  ءاجزا
فق ظ[ إلی دایرة تماس األ19الیها علی أن کل دایرة ثلثمائة وستون جزا إلی أن ینتهي ]

أبدیة الظهور ونظیرها تحت األرض أبدیة الخفا في ناحیة الجنوب فیکون تلک الدایرة 
 وکذا الکواکب التي یتحرک فیها. 

والمواضع التي من خط االستوا إلی حیث یکون عرض البلد مثل غایة میل فلک -
البروج عن معدل النهار یکون ذوات ظلین یقع اظاللها في انصاف النهار تارة إلی الشمال 

 . وتارة إلی الجنوب

رؤوس اهلها فال  والمواضع إلی یزداد عرضها علی غایة المیل فال يسامت الشمس-
یقع اظاللها إال إلی جانب الشمال وکلها ازداد زمان اللیل والنهار إال طولین لزیادة عظم 

 الظهور والخفا.  1الدایرتین االبدیة

ها الل فیوالمواضع التي عرضها مثل تمام المیل هي المواضع التي یبتدي االظ-
بالدوران حول المقاییس والدایرة األبدیة الظهور العظمي هي مدار رأس السرطان فإذ 
انتهت الشّمس إلی رأس السرطان لم یکن له طلوع والغروب في ذلک الیوم. ویکون 
النهار أربعة وعشرین ساعة وهو أطول نهار تلک المساکن. وبعد ذلک یظهرها طلوع 

لجدي کان اللیل أربعة وعشرین ساعة ومن هذه المواضع وغروب وإذ انتهت إلی رأس ا
ما ینطبق فیها قطب فلک البروج علی سمت الرأس فینطبق فلک البروج علی دایرة 

 االفق. 

والمواضع التي بعدها عن معدل النهار تسعون جزا انطبق فیها قطب العالم علی -
العالم ودارت الکرة  و[ علی معدل النهار فانتصب محور20سمت الرأس وانطبق االفق ]

حوله دورة رحویة وهي النصف الشمالی من فلک البروج* فوق األرض والنصف اآلخر 
تحت األرض. فصارت السنة کلها یوماً ولیلة ستة أشهر نهاراً وستة أشهر لیالً وال یکون 
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هناک طلوع وغروب بل یکون النصف الشمالی من الفلک ظاهر أبدا والنصف 
 اآلخرخفیا أبدا. 

 وهي في خط-فاق إما دوالبیة ن حرکة الفلک بالنسبة إلی اآلإ[ فظهر من هذا 3]
هي في المواضع الذي -وإما رحویة  -وهي في اآلفاق المایلة-وإما حمایلیة  -اإلستوا

 ینطبق فیها قطب العالم علی سمت الرأس. 

ثنین یوم اال تهباه رب العالمین. فرغت من کت[ ولیکن هذا آخر الرسالة. والحمدلل4ّ]
  ه علیه والسلم.من هجرة نبینا صل الل666ّالخامس من شهرشوال سنة 
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 شرح متن
های هیئت که در متن ابهری نیز آمده در این شرح برخی از مسائل مشترک میان رساله

هایی که برای انجام این مقایسه در نظر گرفته است بررسی خواهند شد. برخی از رساله
جهان دانش، الملخص فی الهیئة، معینیه، زبدة الهیئة، التذکرة فی اند از این قرارند: شده

 .االدراک فی تقاسیم االفالک علم الهیئة و منتهی

 فصل اول
شوند که می تقسیم طبیعی و هندسی مقدمات دستۀ کلی دو به هیئت دانش مقدمات
 دستۀ دو طوسی هر (40) زبده را در دو فصل جداگانه آورده است. در هاآنابهری 

« باشد دانستنی علم این در شروع از پیش آنچه» عنوان تحت و باب یک در را مقدمات
سخن می تئهی علم مسائل و اتبارۀ موضوع در بابی در ابتدا تذکره در است. او آورده
 آمده طبیعیات و هندسه الطبیعه، بعد ما علم سه در علم این مبادی کهنویسد می و گوید

 و متعلق هندسه به متعلق دستۀ دو به (. اما تعاریف و قوانین را91 ،تذکره )طوسی، است

( 87) الملخص فی علم الهیئةچغمینی در  (.93 )همان، کندمی به طبیعیات تقسیم
بخش مقدمات هندسی ندارد و مقدمات طبیعی را نیز در حد بیان خواص اجسام بسیط 

 تعریف تعدادی مقدمات هندسی آمده و شامل فی الهیئةرسالۀ  در فصل اول آورده است.

که  تعاریفی ترتیب برای منبعی درستی به تواناست، نمی هاکره بارۀ در خاصیت چند و
کرد، اما بعضی از تعاریف کلی  عنوان آنها از یک هر ذکر لزوم دلیل یا آورده ابهری

 مفاهیم نقطه وخط و سطح آغاز با بیان اقلیدسی است. او کار را ۀمطابق با اصول هندس
 کند.می

 در حاطم هایدایره و بارۀ کره در را خاصیت چند ذکر «اصول»ابهری تحت عنوان 

کتاب در که قضایایی هستند آنها صورت از برخی که است افزوده خود مقدمات آن به
 ۀمقالتئودوسیوس است. از جمله  اکر. منبع اصلی این اصول اندباره آمده این در هایی

 . 16و  12، 6، قضایای اکر اول

 فصل دوم
چنان که  اما نه به طور مفصل آن .است آورده را طبیعی مقدمات در فصل دوم ابهری

 آورده است بلکه به چند جمله توضیح کلی بسنده کرده است. معینیهطوسی در برای مثال 
در خالل این فصل ابهری به مطالبی از قبیل کرویت عالم، قرار گرفتن زمین در مرکز 

اما  ،است اشاره کرده نیزعالم، عدم وجود خالء، حرکت مستدیر بسائط )فلکیات( 
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( به همین اندازه 87)الملخص ۀاست. چغمینی نیز در مقدم نیاوردهدلیلی برای آنها 
 مقدمات طبیعی اکتفا کرده است. 

 اجرام افالک بارۀ ترتیب در گفتن سخن به بیان این مقدمات از [ پس2]-2

 سیارات حرکات به آنکه از پیش معموالً  هیئت هایکتاب در. پردازد می آسمانی

 محل در مورد یمجسط در بطلمیوس که درحالی آیدمی آنها ترتیب موضوع شود پرداخته

 االقتصاصدر  اما حرفی نزده است آسمان در آنها گرفتن قرار ترتیب و افالک گردش

 «جرم دیگر توسط جرم یک شدن پوشیده یعنی ستر»پدیدۀ  پایۀ بر را افالک ترتیب
حضیض  بر را سیاره هر خورشید، اوج به آنها نسبت تعیین برای سپس و است آورده
 ترتیب اساس همان همین بر ( و262 )معصومی همدانی، دهدمی باالتر قرار سیارۀ

 و زحل مشتری، مریخ، خورشید، زهره، ،عطارد سپس ماه، فلک نخست یعنی مشهور
. البته الزم به نویسدمیابهری نیز همین ترتیب را  .است آورده را ثابت ستارگان فلک
است که یکی از مسائل مناقشه برانگیز نجوم اسالمی، ترتیب عطارد و زهره نسبت ذکر 

به خورشید است جابر بن افلح اولین منجم دورۀ اسالمی است که در این زمینه مناقشه 
و بعد از این دو نفر، در قرن  دان اندلسی به نام نورالدین بطروجیکرد. پس از او ریاضی

الدین شیرازی به باالتر بودن زهره نسبت به خورشید بهفتم مؤیدالدین ُعرضی و قط
 .(47 ،1395 )گمینی، معتقد بودند

 فصل سوم
پردازد. در بعضی کتب ابهری در فصل سوم به توصیف افالک مختلف سیارات می

هیئت در مورد اینکه چه نوع فلکی برای توجیه ناهنجاری در حرکت سیاره در نظر 
 بیان از ل و تدویر یا... ( در فصلی جداگانه و قبلگرفته شود )خارج مرکز یا حام

 (. 143-131( طور عمل کرده است این تذکرهطوسی در  شود،می آفتاب بحث حرکات

ها تصاویری نیز افزوده شده است و برای تصور در این فصل برای تبیین بهتر مدل
تصر ی مخهامشابه دیگر کتابافالک از دوایر استفاده شده است. البته این فصل 

. نداردها مطلبی در مورد جهت و اندازۀ حرکت روزانۀ افالک و بیشینۀ تعدیلهیئت، 
که به هر کدام از خورشید، ماه، عطارد، زهره و  جامع هیئتهای در قیاس با رساله

بارۀ نوع و اندازۀ  اند و به طور مفصل دردر فصلی جداگانه پرداخته سیارات خارجی
آید در این فصل ابهری تنها اند، به نظر میها سخن گفتهتعدیلحرکات افالک و غایت 

مشابه همین کتاب را در ذهن خواننده ایجاد کند.  ککلی از افال تصویریخواسته 
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دقیقاً به این شکل عمل کرده است. با این تفاوت که  (98-91) است چغمینی الملخص
، عطارد و بعد ماه را که چغمینی به ترتیب افالک خورشید، سیارات علوی و زهره

 توضیح داده است. برشمرده و در نهایت در مورد فلک ثوابت و فلک اعظم هم

 فصل چهارم
مسعودی  جهان دانشهای خواجه نصیر و ابهری در این فصل به طور متفاوت با رساله

او حرکات  گوید.چغمینی در مورد حرکات افالک سخن می الملخصو بسیار شبیه 
 داند:قسم میرا بر دو  کافال

   از مغرب به مشرق -ب از مشرق به مغرب -الف

 در مورد حرکت از مغرب به مشرق حرکت سه فلک را نام می برد: [2] -4

 این حرکت کند است و یک .استحرکت تقدیمی همان که  حرکت فلک ثوابت-1
 شش و سی حرکت این مدت نخستین رصدهای سال است. در 24000دور کامل آن 

آمده سال  23760 جهان دانش( و در 11 ،معینیهشده بود )طوسی،  گفته سال هزار
 .(61 ،میالتفهبیرونی این حرکت را حرکت دوم شرقی نامیده است ) است.

ای به موازات حرکت فلک کلی )ممثل( سیارات هفت گانه: این حرکت برمنطقه-2
 شوند. ها حرکت داده میآن اوج ۀوسیلهثوابت است و ب کفل

 جخار کیعنی حرکت فل خارج از مرکز )غیر از فلک مدیر(: کافال حرکت-3
 مرکز خورشید و مرکز تدویر.

به نام حرکت افالک حامل که حول  وضع کرده است نیزچهارمی  ۀچغمینی دست
مراکز خارج مرکز و بر غیر منطقۀ فلک اعظم و فلک البروج است و به آن حرکت وسط 

گویند. سپس اندازۀ حرکت روزانه کوکب، حرکت عرض، حرکت طول و حرکت مرکز می
 .(103 افالک حامل هر یک از سیارات را ذکر کرده است )چغمینی،

 فصل پنجم
 همچنین و آسمان در آنها دقیق محل تعیین و ستارگان حرکت چگونگی تصور منظور به

های هیئت را توصیف دوایر بخشی از کتاب که شودمی تصور زمین دوایری روی نقاط
توصیف و معرفی این دوایر می به خود اختصاص داده است. ابهری در این فصل به

 پردازد.
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تحت عنوان حرکات اولی و ثانیه و القاب  معینیهدر  خواجه نصیر بخش دوایر را
معدل  ۀکند که عبارتند از: دایردوایر عظام آورده و نُه دایره از دوایر عظام را تعریف می

اول  ۀ، میل، عرض، افق، نصف النهار، دایرباقطاب اربعه مارهدایرۀ النهار،دایرةالبروج، 
 ارتفاع. ۀسموت و دایر

 فصل ششم
سیارات الزم است مقادیری را به حرکت یکنواخت آنها اضافه یا برای تعیین موقعیت 

 شودکم کنیم. به این مقادیر اختالف یا آنومالی گفته می

کند در حرکت آن نسبت خارج مرکز حرکت می ۀچون خورشید بر محیط دایر [1]-6
 خارج خط بین است که ایزاویه شود. این اختالفبه فلک البروج اختالف ایجاد می

شود ظاهر می خورشید مرکز در مرکز خارج فلک از شده خارج خط و عالم مرکز از شده
این احتیاج به تعدیلی داریم که  بر بنا ندارد(. وجود حضیض و اوج در اختالف )این

باید این تعدیل بر حرکت مرکز از اوج اضافه یا کم گردد. همچنین مقدار حرکت اوج 
خورشید از فلک البروج را به دست  بتوان موضع صحیح به آن افزوده شود، تا دیهم با
 آورد. 

 فصل هفتم
شود بدون ابهری در این فصل در باب اختالفاتی که در عرض برای کواکب ایجاد می

 گوید.ذکر هیچ عددی از این عروض سخن می

 فصل هشتم 
 اند وبارۀ رجوع و استقامت کواکب است. سیارات اجرام بسیط در این فصل سخن در

شود باید حرکت یکنواختی داشته باشند. اما حرکت نایکنواختی در ظاهر آنها دیده می
ست و باید عامل محرکی برای آن در نظر گرفته شود. ا که خالف فرض بسیط بودن آنها

شد و در واقع رجوع و استقامت له با مدل حامل و تدویر توجیه میأدر نجوم قدیم این مس
 ست.له اأتوجیهی برای این مس

 فصل نهم
. فزونی نور استاین فصل در توضیح اهله ماه و دلیل تغییرات آن در مدت یک ماه 

خورشید  آن از ۀ)جرم( آنها بستگی دارد. اما فزونی نور ماه به فاصل ستارگان به بزرگی
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به همین دلیل در استقبال که بیشترین فاصله را از خورشید دارد پرنورتر  بستگی دارد و
  در شکلی چهار وضعیت ماه و خورشید را نسبت به یکدیگر آورده است.است. ابهری 

 فصل دهم 
به زمین از کمیتی به نام  نسبت آسمانی اجرام حقیقی موضع تعیین برای قدیم نجوم در

موضع رصدی اجرام سماوی  میان ۀاست، در واقع زاوی شدهاستفاده می منظر اختالف
 بیشتر . دراستشود همان اختالف منظر رسم می زمین به موضع آنهامرکز با خطی که از 

 .دارد خورشید اختصاص گاهی و ماه منظر اختالف فصلی به موضوع هیئت هایکتاب

 فصل یازدهم
یافتن موضع حقیقی ماه در کسوفات، پیدا کردن طول جغرافیایی مناطق مختلف در 

ا مهم ساختند. ها رخسوفات از جمله دالیلی هستند که رصد و پیش بینی این پدیده
 نویسدمی( 308) منتهیخرقی در  کند.کسوف را نفی می در ابهری مکث

 قطر مساوی رسدمی خورشید به که مخروط قاعدۀ ندارد زیرا مکثی خورشیدگرفتگی

( آورده اگر 93) زبدهکند. او در ( آن را نفی می129) معینیهدر  نیزاست. طوسی  آن
آن در حضیض هم بسیار کوتاه و قابل صرف کسوف در اوج باشد مکث ندارد و مکث

خورشید و ماه به  ظاهری قطر اساس بر را ( مکث239) تذکرهنظر کردن است. اما در 
 شودمی منکسف کامالً  اگر قطر هر دو برابر باشد، خورشید (1:کندمی تقسیم حالت سه

ای روشن حلقه خورشید تر باشد، ازاگر قطر خورشید بزرگ (2 ؛ندارد وجود مکثی و
اگر قطر خورشید کمتر از قطر ماه باشد،  (3 ؛شودمی نامیده نور حلقۀ که ماندباقی می

 مکث کوتاهی دارد.

ها و به سبب اختالف منظر کسوفات به نسبت اختالف عرض شهر ۀ[ انداز3]-11
 .است مختلف

 فصل دوازدهم 
 و ی داردخورشید بستگ و سرعت ماه تفاوت اندازۀ به خسوف در ماه مکث مقدار

 شود.می دیده یکسان عالم ۀهم در خسوف گیردقرار می زمین سایۀ در ماه هنگامی که

و در  بیشتری کند مدت زماناینکه خورشید زودتر غروب می سبب به شرقی نقاط در اما
 (.88 ،زبده )طوسی، است مشاهده مناطق غربی مدت زمان کمتری قابل
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 فصل سیزدهم
چهل اصطالح را که در طی کلی گویی در فصول قبل به آنها در این فصل مؤلف حدود 

هم تعریف کرده است. مشابه این کار و فصلی با همین نام در  نپرداخته بود، پشت سر
شود با این تفاوت که چغمینی این فصل را قبل ( دیده می125-115چغمینی) الملخص

اتی اصطالح ازواننده از پرداختن به اختالفات طولی و عرضی کواکب آورده است تا خ
شود اطالعات کافی داشته باشد، در حالی که ابهری به که در فصول بعد استفاده می

چند مورد اکثر تعاریف ابهری و  مخاطب را رعایت نکرده است. به جزنوعی حقوق 
چغمینی مشابهند. البته چغمینی یک سری از تعاریفی که ابهری در این فصل آورده در 

 آورده است. « أشیاء منفردة فی»(در فصلی به نام 163) الملخصباب سوم 

 فصل چهاردهم 
سیارات، به ستارگان ثابت پرداخته است.  بارۀقبل از بحث در  یمجسطبطلمیوس در 

به تبعیت را  ثابت ستارگان ابهری تعداد. ستارگان ثابت در فلک هشتم متمرکز هستند
-96 ،میالتفه)قس: بیرونی،  است آورده ستاره 1022از همۀ نویسندگان آثار نجومی 

گوید این ستارگان از این . او می(52، زبده؛ همو، 218-215، معینیه؛ طوسی، 99
( دو 226) منتهیخرقی در  .است شوند که فواصل بین آنها ثابتبابت ثابته نامیده می

 دلیل برای این وجه تسمیه آورده است، یکی ثابت بودن فواصل آنها و دیگر آنکه
 گذشتگان اینها را در ظاهر ثابت دیده و متوجه حرکتی در آنها نشده بودند.

شود. این ستارگان م ستاره گفته میظْمقدار روشنایی ظاهری ستاره اصطالحاً قدر یا عَ
واحدی قرار دارند همگی متساوی  ۀاند پس آنها که در مرتبدارای قدرهای متفاوتی

بندی شدند. ابهری بعد از بیان شش قدر تقسیم ستارگان دردر نجوم گذشته القدرند. 
 وذتعداد ستارگان شش قدر، از نُه کوکب مخفی به نام مظلمه، سه کوکب دیگر به نام 

 جهان دانشو پنج سحابی هم یاد می کند. مسعودی هم در  دارها()یعنی دنباله ابهوذ
 به این سه دسته اشاره می کند. (97)

 فصل پانزدهم
 و یک تعریف کوتاه از سال شبانه روز رساله تعریف ساعات، تقسیمدر این فصل از 

 است.مده آ
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  فصل شانزدهم
تقسیم  گوید. ابتدا از معرفی ودر این دو فصل پایانی ابهری از هیئت زمین سخن می

تند لۀ هیئت زمین را الزم دانسأکند. نویسندگان آثار هیئت پرداختن به مساقالیم شروع می
 راکمنتهی االدوی مرجع بیشتر آنها برای افزودن این بخش به آثار خود و به احتمال ق

 (. 94، 1391 )قلندری، بوده است خرقی به عنوان نخستین کتاب جامع در هیئت

 فصل هفدهم
صحبت در مورد هیئت زمین، به معرفی موقعیت اماکن روی زمین  ۀاین فصل در ادام

ختلف روی زمین را به چهار دسته تقسیم های مپردازد. نویسندگان آثار هیئت عرضمی
های مختلف، فارغ مواضع با عرض بارۀ کتب مختلف هیئت صحبت در کنند. اما درمی

ای است و فقط به نحوۀ طلوع و غروب اجرام آسمانی و توصیف از هر گونه محاسبه
 شود.گردش آنها در هر عرض پرداخته می
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