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 ١مفاهیم بیت، شعاع و تسییر در احکام نجوم دورۀ اسالمی
  ٣و یان پ. هوخندای ٢ژوسپ کسولراس

  ترجمۀ محمد باقری

  بیت
بندی وابســته  تقسیمرا مطرح کردند. این » بیت«احکامیان یونان باستان تقسیم دایرةالبروج به دوازده 

های حمل، ثور، تا آخر، فرق دارد. در ایــن مقالــه  به افق است و بنابراین با تقسیم دایرةالبروج به برج
هــای دایرةالبــروج بــا افــق و صــفحات  تنها به روشی که بر پایۀ وتدهای چهارگانه، یعنی برخوردگــاه

) ۱چهارم، هفتم و دهم عبارتنــد از:  های اول، در این روش آغاز بیت ٤پردازیم. النهار است می نصف
) ۷النهار زیر افــق،  ) برخوردگاه دایرةالبروج و صفحۀ نصف۴طالع یا محل برآمدن روی افق خاور، 

السماء یعنی برخوردگاه دایرةالبروج و صــفحۀ  ) وسط۱۰غارب یا محل فرو شدن روی افق باختر، و 
  ).۱النهار باالی افق (شکل  نصف

  
  ۱شکل 

                                                       
  این یادداشت تاریخی ترجمۀ بخشی از مقالۀ زیر است: .١

“Progressions, Rays and Houses in Medieval Islamic Astrology: A Mathematical Classification”, Suhayl, 11 
(2012), pp. 33-102. 

٢ .Josep Casulleras شناس و مورخ علم دورۀ اسالمی،  واژهcasullerasj@gmail.com 
٣ .Jan P. Hogendijk  ،استاد بازنشستۀ تاریخ ریاضیات در دانشگاه اوترخت هلندjphogendijk@gmail.com  
  دارد.درجه از طالع فاصله  ۵های دیگری هم هست که در آنها آغاز بیت اول  روش .٤



 

  

١۶٢ 

های دوم، سوم، پنجم، ششــم،  های مختلفی برای تعیین بیت نجوم دورۀ اسالمی روشدر احکام 

های باستانی بــه کــار  ترین روش، که در زایچه هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم وجود داشت. در ساده

شــد.  ها با تقسیم چهار کمان میان هر دو وتد به سه بخش مساوی حاصل می رفت، مرز بقیۀ بیت می

- ۱۹۵۴، حیــدرآباد، قــانون مســعودینامیــده اســت (» طریقۀ قــدما«یرونی این روش را ابوریحان ب

  ).۱۳۵۶، ص ۳، ج ۱۹۵۶

هــا بــرای نــاظری در  ها، نخستین بیت بخشی از کره زیر افق خــاور اســت، و بیــت در همۀ روش

هــای  نگــرد، در خــالف جهــت چــرخش عقربــه کرۀ شمالی که به سوی جنوب می منطقۀ معتدل نیم

شــود و آغــاز  خوانده مــی» تسویۀ بیوت«ها در عربی  شود. شیوۀ تعیین بیت گذاری می هساعت شمار

  نام دارد.» مرکز«ها در عربی  بیت
هــا  گذرد. این بیت هر جرم آسمانی، طی چرخش روزانۀ ظاهری کرۀ آسمان از هر دوازده بیت می

)، پــدر و مــادر ۳و خواهران ( )، برادران۲)، دارایی (۱متناظر با چیزهای مختلفی بودند، مانند عمر (
) و ۱۱)، دوســتان (۱۰)، شــرف (۹)، ســفر (۸)، مرگ (۷)، ازدواج (۶)، بیماری (۵)، فرزندان (۴(

). ابن هبنتا احکامی مسیحی سدۀ چهارم هجری، توضیحات مبسوطی دربــارۀ کیفیــت ۱۲دشمنان (
 بــا کیفیــت  ها داده است. کیفیت بیت بیت

ً
اولــین، دومــین، ... بــرج های اول، دوم، تا آخــر معمــوال

  دایرةالبروج مرتبط است.

  شعاع
روی  ۷Pتــا  ۱Pهفــت شــعاع بصــری بــر نقــاط  P ١احکامیان یونان باستان معتقد بودند که هر کوکب

ضــلعی منــتظم، یــک مربــع و یــک مثلــث  هــا بــا یــک شــش اندازد. محل این شعاع دایرةالبروج می
هــا در دایرةالبــروج محــاط  روش، ایــن چندضــلعیتــرین  شود. در ســاده االضالع تعیین می متساوی

). در ایــن شــکل، پیکــان در جهــت افــزایش طــول ۲اســت (شــکل  Pاند و یک رأسشــان روی  شده
بــه ترتیــب در وضــعیت تســدیس، تربیــع و  Pبا  ۳PPو  ۱PP ،۲PPهای  »شعاع«دایرةالبروجی است. 

عیت تسدیس، تربیع و تثلیــث به ترتیب در وض Pبا  ۵PPو  ۷PP ،۶PPهای  تثلیث چپ هستند. شعاع
نزدیــک  Piبــه  Qاست. اگــر جــرم آســمانی  Pدر وضعیت مقابلۀ قطری با  ۴PPراست هستند. شعاع 

تناظر وجود دارد. این موضوع از لحاظ احکام نجــوم  Qو  Pاست و بین  Pدر نظر  Qگوییم  شود، می
ها مــرتبط  نظریۀ نظرهای بین برجها و نظرها بین کواکب، آن را به  مهم است. برای تفسیر نظریۀ شعاع

کنند. شعاع یا نظر تثلیث را نافع، شعاع یا نظر تسدیس را کمتر نافع، و شعاع یا نظر تربیع را مضر  می
  دانستند و در مورد کیفیت شعاع مقابله عقاید مختلف بود. می

                                                       
کند. به این ترتیب، خورشید و ماه هم کوکب  در اینجا منظور از کوکب، جرمی آسمانی است که محلش نسبت به ستارگان ثابت تغییر می .١

  آیند. شمار می به
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  ۲شکل 

 پذیرفتنــد. اب هــای هفــت احکامیان دورۀ اسالمی نظریۀ شعاع
ً
وریحــان بیرونــی گانــه را کــامال

اندازنــد. ولــی  های احکامی، پرتو مــی گوید کواکب در همۀ راستاها و نه فقط در راستای شعاع می

های موسیقایی قابل مقایسه است. بیرونی  تأثیر خاصی دارند که با نظریۀ گام Piافزاید که نقاط  می

، ۳، ج قــانون مســعودید (کنــ به رابطۀ بین جزر و مد و نظر تربیع بین ماه و خورشید هم اشاره می

 ).۱۳۸۲- ۱۳۷۹ص 

  تسییر
تــوان بــر پایــۀ موضــع  در یونان باستان اعتقاد بر این بود که رویدادهای مختلف زندگی هرکس را مــی

بینی کرد. در احکام نجوم دورۀ اسالمی هم همین نظر رایــج  های آسمانی در لحظۀ تولدش پیش جرم

بــین  ). طــالع۳کنــیم (شــکل  لحظۀ مرگ افراد را بیــان مــیبینی  بود. در اینجا نظر کلی مربوط به پیش

 طــالع، یــا یکــی از هفــت شــعاع ســیاره) را در 
ً
نخست باید دو جرم آسمانی یا دیگر نقاط مهم (مثال

کرد. شیوۀ انتخاب این دو جرم به مبــاحثی در احکــام  وضعیت آسمان در لحظۀ تولد فرد انتخاب می

 روی نتیجــۀ پــیش نمی نجوم بستگی داشت که در اینجا به آنها
ً
بینــی اثــر  پردازیم، هرچنــد کــه طبعــا

بختار (قاســم حیــات) و دیگــری قــاطع (بّرنــدۀ [عمــر]) تصــور  گذاشت. یکی از این نقاط جان می

  خواندند. می» قاطع«و نقطۀ دوم را » هیالج«شد. نقطۀ اول را  می
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  ۳شکل 

) را حول محور Fداریم و نقطۀ قاطع ( اش ثابت نگاه می ) را در موضع اولیهPاکنون نقطۀ هیالج (

برســد.  Pچرخانیم تا به نقطــۀ  ، و مرکز کره) میCآسمان (یعنی خط گذرنده از قطب شمال آسمان، 

سال شمسی عمر خواهد کرد. بــه همــین  n، فرد مزبور ١درجه چرخش حاصل شود nاگر این پس از 

 متناظر با ش
ً
ش روز از زنــدگی آن فــرد خواهــد بــود. ترتیب، چرخش به اندازۀ یک دقیقۀ کمان تقریبا

خوانــده » تســییر«است و ایــن روش در عربــی  کرده »سیر«اش  نقطۀ قاطع به این قرار از موضع اولیه

شــدند کــه فاصــلۀ آنهــا روی دایــرۀ عظیمــه  نقاط هیالج و قاطع همیشه چنان اختیــار مــی ٢شود. می

nدرجه باشد ( ٩٠حداکثر   .(  

کنــد و  روی افق شرقی طلوع می Fزودتر از  P، یعنی ٣است Fمقدم بر  Pنقطۀ هیالج  ٣در شکل 

تــرین روش تســییر بــود. برخــی  در جهت حرکت روزانۀ کرۀ آسمان است. این رایــج Pبه  Fچرخش 

احکامیان نقطۀ قاطع را مقدم بر نقطۀ هیالج و چرخش را در خالف جهت چرخش کــرۀ آســمان در 

  د. گرفتن نظر می

پــس از  Fســت، در نتیجــه نقطــۀ ا برابــر Fو  Pاست که میل نقاط  برای حالتی رسم شده ۳شکل 

عکس. برخی احکامیان معتقد بودند کــه تســییر تنهــا در  شود و به منطبق می Pچرخش بر نقطۀ مبدأ 

یــین الرجال احکامی مغربی به نقل از ابن هبنتــا روشــی تقریبــی بــرای تع این حالت اثر دارد. ابن ابی

برابر بودن میل دو نقطۀ مذکور آورده و منبــع آن را دروتئــوس صــیدایی (ســدۀ اول مــیالدی) دانســته 

                                                       
  گرفتند. احکامیان این کمیت را نه به صورت زاویه، بلکه به صورت کمان چرخش روی استوای آسمانی در نظر می .١
ر« F، نقطۀ »سیر«مصدر از همین  .٢ رالیه« Pو نقطۀ » ُمَسیَّ   شد. خوانده می» ُمَسیَّ
  اند. ) به کار بردهقانون مسعودی) و بیرونی (در زیج صابیاین اصطالح را بتانی (در  .٣
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 در همۀ موارد میل نقاط 
ً
 Pآن را بــر نقطــۀ  Fیکســان نیســت و چــرخش نقطــۀ  Fو  Pاست. اما تقریبا

  .کند. احکامیان یونان باستان و دورۀ اسالمی برای این حالت هم روشی داشتند منطبق نمی

های میانه (دورۀ اسالمی) به دســت آوردن کمــان تســییر  های موجود در منابع سدۀ یکی از روش

روی دایرةالبروج بود. احکامیان زمان حاضر هم کــه رویــدادهای زنــدگی اشــخاص را بــا توجــه بــه 

کننــد،  بینی می شان پیش های آسمانی از موضع اصلی صورت فلکی لحظۀ تولد شخص و تسییر جرم

  گیرند. برند و در این مورد چرخش روزانۀ ظاهری کرۀ آسمان را در نظر نمی را به کار می همین روش




