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در این  ٢٩٢٥به شمارۀ  »دیگر رسائلالفلک و  ةثمر«با نام  ایهمجموع یکتا در ۀ. این نسخاستنسخه  یک
در همۀ محو شده و ناخوانا های بخش دارای وناقص ، صفحه ١٣ در نه ثبت شده است. این رسالهکتابخا
   ست.هاصفحه

  ۱االعوام احکام فی لطائف الکالم - ۲
های مجلس، آستان قدس، الهیات تهران، الهیات مشهد، سپهساالر در کتابخانه های زیادی از این رسالهنسخه

 احکام فی لطائف الکرام«و » االعوام احکام فی الکرام لطائف«صورت نام آن به و گوهرشاد موجود است. 
جاللی در  ٣٤٣سالتحویل طالع  ام نجوم است و در آنثبت شده است. این رساله در مورد احک نیز »االجرام

   است. شده ق ذکر ٨٣٠به افق الهیجان محاسبه و رصد دنباله داری در  ق ٨٢٤ ربیع االول

  جومکنز الن - ۳
با اندک تغییراتی از جمله اینکه استخراج طالع تحویل سال  است،لطائف الکالم تحریر دیگری از این کتاب 

  بوده است.» مولود به الهیجان«ق را ندارد. در آغاز آن آمده که سید منجم  ٨٢٤در 

  وسیله احسن - ۴
خواجه نصیر دربارۀ اسطرالب نوشته شده است. از این رساله دو  سی فصلق در شرح  ٨٢٢این رساله در سال 

  نسخه در کتابخانۀ مجلس و یک نسخه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی (مشهد) موجود است. 

  االمتحانات شان فی التاآل تشریح - ۵
ورای در کتابخانۀ مجلس ش ٦٣٧٦ای به خط مؤلف به شمارۀ تالیف شده نسخه ق ٨٨٧از این رساله که در 

سطری کتابت  ١١یا  ١٠صفحه  ٦٣آید. این نسخه در اسالمی موجود است که تصحیح متن آن در پی می
   های رساله چنین است:بشده است. عنوان با

  باب اول در در معرفت غایت میل اعظم و عرض بلد. -
  طریق رصد.ه باب دوم در معرفت طول بلد ب -
  حسب قرانات و کسوفات و خسوفات ... .امتحان تقاویم کواکب به باب سوم در  -

در تصحیح متن این رساله رسم الخط رایج امروزی رعایت شده و نقطه گذاری و پاراگراف بندی اعمال 
هایی که برای تکمیل یا تصحیح شده است. مقادیر عددی ارقام ابجدی درون پرانتز افزوده شده است. افزوده

های مختلف رساله را در پایان ست. توضیحات مربوط به بخشمعنی جمله الزم بود درون کروشه آمده ا
  ایم.افزوده
و  پنجاه باب سلطانیق) مولف  ٨٦٠پس از  -ق ٨٠٠سیّد رکن الدین آملی (چند جا از  او در این رساله  

 را برای ابوالمظفر بایزید خان پسراین نسخه سید منجم کند. به عنوان استاد خود یاد می دیزیج جامع سعی
                                                       

 .٦٦و  ٦٥، ص ١، بخش٢؛ استوری، ج٣٢١و ٣٢٠، ص ١٨آقا بزرگ طهرانی، ج .١
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شود و به ای یکتا منتشر میاین اولین اثر سید منجم است که از نسخه نوشته است.حاکم عثمانی  محمد خان
   های دیگر نوشته شایان توجه است.لحاظ اطالعات رصدی و آنچه در مورد زیج

  
  ر.٢-پ١برگ 

  یبه ثقتیم وبسم اللّٰه الرحمن الرح
حکیمی را که صفحۀ دل انسان را محل معرفت طول و ی الیحصی مر حضرت کبریای حمد و ثناپ)  ١(گ 

ثوابت افعال  را آلت امتحان قرانات سیّارات و  کمال خبیرضمیر صاحب  بالد حقایق اشیا گردانید و آینۀ عرض
و احوال خیر و شر عالم سفلی ساخت تا به واسطۀ آن تحقیق تمییز و تبیین کمیّت و کیفیت اوقات و اوضاع 

ن فضل و کمال به جهت اسباب و عوارض جهل و ضالل نموده تعیین اوان مقارنات عزّ خسوف و کسوف نیرّی
و اقبال توانند کرد و درود موفور و ستایش غیر محصور بر خواجۀ صاحب سرور که اهالی قبور در روز نشور به 

  کثیراً. ر) او حضور یابند و بر آل و اوالد و اصحاب او وسلّم تسلیماً ٢حضرت ملک غفور از شفاعت (گ 
بر رای ارباب اللباب مخفی و مبهم نماند که چون درین روزگار به ما اقرب رصد جدید  امّا بعد 

شود یکی زیج ایلخانی است که معتبرسمرقند واقع است، و اآلن زیجاتی که در اکثر ممالک عمل کرده می
یرزایی الغ بیگی طاب ثراه تصنیف حضرت خواجه نصیرالدّین الطّوسی قدّس سرّه است و دیگر زیج حضرت م

و دیگر دو زیج سعیدی و کریمی از آن حضرت استادی سیّد رکن الملّه و الدین آملی، برّد اهللا مضجعه، که 
اصول این هر سه زیج مبنی بر رصد سمرقندست و اکثر بل تمامت اعمال این زیجات ثالثه نسبت با زیج 
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یه و کسوفات و خسوفات که اشهر و اظهرند به حسب آید. خصوصا قرانات کواکب علوایلخانی متفاوت می
یابد، چنانچه بحث این اختالفات در پ) و رویت و درین جاها تفاوتهای فاحش وقوع می ٢محاسبه (گ 

اند مسطور و مذکورست. پس واجب و الزم بود، جهت رفع این زیجاتی که بعد از حضرت خواجه نوشته
این صورت شده امتحان و احتیاط کمیّت و کیفیّت ازمان و اوضاع شُبَهات و تمییز حق و باطل آن، مفتش 

بعضی از قرانات و خسوفات و کسوفات نمودن؛ و این معنی میسّر نبود الّا به آالت رصدی. بنا علی هذا این 
د حقیر قلیل البضاعه المفتقرالی رحمة الصّمد الغنی خطابی منجّم حسینی غفر اهللا ذنوبه را داعیۀ خاطر فاتر بو

که آلتی چند جهت این امتحانات پدید گرداند و هر بار به جهت موانع و حوادث روزگار مدافعت و مماطلت 
شد تا غایت که اوان دولت قاهرۀ ابد پیوند حضرت بارفعت پادشاه اسالم پناه سلطان البّر ر) واقع می ٣(گ 

ان واضع قوانین العدل واالحسان عارف المعارف والبحر حافظ بالد اهللا ناصر عباد اهللا قامع افانین الکفر والطّغی
السّطان ابن السّلطان العلویّة والسّفلیّه مستجمع الکماالت االزلّیة واالبدّیة المنصور بنصرة الملک المنّان 

الزالت شموس عظمته وحشمته واقباله  xxxiالسطان ابوالمظفر بایزید خان ابن السلطان محمّد خان
وّال کما وقعت بدور سلطنتة ومملکته واجالله عاریة عن خسوف التغّیر سالمة عن کسوف النّقص والز

پ) این قضّیه آن شد که چون  ٣باعث (گ  االمور مرهونة باوقاتها رسیده بموداءواالختالل الي یوم المآل 
کرد یکی میان مرّیخ و مشتری و دیگری قران نحسین و دو خسوف کل سنة التّحریر دو قران اقتضا میدر 
لی و در سال تالی این سال قران علویین وقوع می پذیرفت، و درین قرانات و خسوفات از محاسبۀ این متوا

 یطسه زیج مذکور تا محاسبۀ زیج ایلخانی اختالف بسیار ظاهر بود، حتّی در قران مرّیخ و مشتری قریب 
کرد، ز تفاوت میساعت و درقران علویین قریب نوزده رو )٤٣( مجساعت و در قران نحسین قریب  )١٩(

هرآینه آالت موعود را به یمن دولت قاهرۀ حضرت پادشاهی به اتمام رسانیده و کیفیّت اعمال و وضع آن را 
رساله را موسوم  ر) ٤(گ درین رساله مشروح مسطور ساخته شد. امید که به حوزۀ قبول وصول یابد و این 

ضی ازین امتحانات موقوف بود به تصحیح عرض و . و چون بعتشریح اآلالت فی شان االمتحاناتگردانید به 
عرض و طول بلدۀ طیّبۀ دارالسّلطّنۀ قسطنطنیّه حماها اهللا عن آالفات و البلیّه که اکنون  طول بلدان خصوصاً

کنند و آن عرض و طول صحیح منجّمان ممالک روم و یونان مبنی بر آن عرض و طول استخراج تقاویم می
  ساله مترتّب بر سه باب شد ومن اهللا االعانة والتوفیق.نبود، پس بدین سبب این ر

  باب اول
  در معرفت رصد غایت میل اعظم و عرض بلد

  و چهار فصل ]ای[یابد به مقدّمهام میو این انقس
  مهمقّد

پ) درین مطلوب اوّل احتیاج است  ٥که به تقدمه به آن احتیاج افتد. بباید دانست که (گ  در ذکر مقدّماتی 
  شود.به معرفت خط نصف النّهار و معرفت آن را به دو نوع ایراد کرده می

به طریق ارتفاع آفتاب، و آن چنان بود که بر سطحی مستوی که موازی دایرۀ افق بود عمودی  نوع اول:



 

 

۱۸۵

سال
ر

 ۀ
رش
ت

 حی
ت ف

آلال
ا

 ی
ز س

ت ا
حانا

المت
ن ا
شأ

 دیّ 
حس

ّجم 
من

 یالنیگ ینی

ت ارتفاع شرقی و آن عمود را مقیاس خوانیم، و ارتفاع شرقی آفتاب گرفته هم در آن زمان قایم سازیم در وق
خطّی مستقیم به جانب سایۀ سر مقیاس اخراج کنیم و نگاه داریم تا ارتفاع غربی  xxxiiاز مرکز قاعدۀ مقیاس

سر مقیاس  آفتاب به همان مقدار برسد. در آن وقت نیز خطی دیگر از مرکز قاعدۀ مقیاس به جانب سایۀ
استخراج کنیم و هر آینه این خط در تقابل خطّ اول باشد، و زاویه[ای] که بر مرکز قاعدۀ مقیاس از آن دو خط 

ر) حادث شود آن را تنصیف کنیم به خطی مستقیم. پس آن خطّ مستقیم که منصّف زاویه باشد،  ٥ظل (گ 
  خط نصف النّهار بود.

افق باشد، یعنی اگر فرضاً آب برو ریزند متحیّز شود و به برسطحی مستوی که موازی سطح  نوع ثانی:
یک جانب میل ننماید، بلکه میلش به جمیع جهات مساوی باشد دایره[ای] مرتسم سازیم به هر مقدار که 
اراده باشد، و مقیاسی بر مرکز وی قایم گردانیم که طولش مثل ربع قطر دایره بود، و در حدود اوایل روز زمان 

اس مقیاس را به محیط دایره مترّصد بوده بر موقع ظّل سر مقیاس بر محیط آن دایره نشان تماس ظّل ر
پ) دیگر  ٥کنیم و المحاله در جانب غربی افتد و باز در حدود اواخر همین روز که دیگر باره از جانب (گ 

نه این در طرف سایۀ سر مقیاس مماس محیط دایره شود، بر محل تماس از محیط دایره نشان کنیم، و هر آی
شرقی افتد. آنگاه از نشان اوّل تا ثانی خطی مستقیم بکشیم و این خط موازی خط مشرق و مغرب بود درین 
دایره، زیرا یمکن که بر مرکز دایره نگذرد و چون بر منتصف این خط قطری استخراج کنیم در دایره که بر 

اشد به تقریب. زیرا که در زمان این دو [و]قت این خط بر زوایای قایمه تقاطع کند آن خطّ نصف النّهار ب
اتّصال راس ظل به دو طرف محیط دایره هرآینه موضع آفتاب متغیر باشد؛ و چون به خط نصف النّهار و 
قطری که موازی خطّ اوّل باشد. یعنی چون اول بر مرکز نگذشته بود قطر ثانی که موازی وی است و بر مرکز 

یره را به  اقسام اربعۀ متساویه منقسم گردانیم؛ این قطر ثانی خطّ مشرق و مغرب ر) این دا ٦دایره گذشته (گ 
های مشرق و مغرب اعتدال از محیط دایره موضع تقاطع طرفین این خط بود با محیط دایره؛ و این بود و نقطه

یصد و شصت را دایرۀ هندی خوانند؛ و این موازی دایرۀ افق باشد و قایم مقام او و چون این دایره به س
  xxxiiiهای مشرق و مغرب بود.قسمت کنند، آن اقسام را اقسام سمت گویند و ابتدای شمار آن اقسام از نقطه

  قیام مقیاس امّا امتحان صحّت و سقم
چنان بود که بر سر مقیاس ریسمانی استوار گردانیده از چهار جانب متقابل به محیط دایره موازنه کنند. اگر 

  صحیح باشد واال فال.  مساوی باشد قیام مقیاس

  نصف الّنهارپ)  ۶(گ  اما امتحان خطّ
: آنک چون کواکب دیگر یا شمس بدان خط رسد باید که در آن حین کوکب یا آفتاب را اولبه انواع باشد. 

آنک دایر و : و دومغایت ارتفاع بود در آن روز یعنی تا آن وقت ارتفاع متزاید و بعد از آن متناقص باشد؛ 
و فضل الدّایر قبل الزّوال و بعد  الزّوال مقابل هم بود؛  و دیگر آنک:فضل الدّایر در آن وقت مساوی باشد؛ 

ارتفاع بیست درجه از اجزاء شرقی از نقطۀ مشرق با ارتفاع بیست درجه از اجزاء غربی نسبت با  رابع آنک:
  xxxivنقطۀ مغرب مساوی بود.
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  فصل اول
ترین آلتی که درین اعمال به کار آید ت آلتی که در این اعمال به کار آید. بدانک سهلدر بیان معرفت کیفیّ

ر) آن را به پنج هزار و چهارصد قسمت توان کرد. یعنی  ٧آنست که ربعی بسازیم به بزرگی چندانک (گ 
ان گردانیم [ای] شبیه به نصف عضادۀ اسطرالب بر آنجا گردمنقسم به عدد دقایق نود درجه گردد، و مسطره

های که یک طرف وی بر مرکز ربع به قطب و فرس بسته باشد که بر آنجا دایر بود و دو لبنه مثل لبنه
اسطرالب نزدیک به دو جانب آن مسطره قایم سازیم هر یکی مثقوب به دو ثقبه، یکی به غایت دقیق جهت 

ت گرفتن ارتفاع آن ربع قایم گردانیده ارتفاع آفتاب و دیگری وسیعتر جهت ارتفاع دیگر کواکب. پس اگر به وق
شده بود بر خطّ نصف النّهار آنچه یافته شود، غایت ارتفاع آفتاب یا کواکب باشد؛ و اگر در وقت گرفتن ارتفاع 

پ) آن ربع قایم نشده باشد بر خطّ نصف النّهار آنچه یافته شود غایت ارتفاع نبود؛ آن را ارتفاع وقت  ٧(گ 
جزاء سمت میان نقطه مشرق یا مغرب اعتدال و میان طرف ربع واقع بود در آن وقت، آن خوانیم. و آنچه از ا

  xxxvسمت آن ارتفاع بود.

  فصل دوم
در رصد غایت میل اعظم و عرض بلد از وی، و طریق وی چنان بود که به وقتی که آفتاب به سر سرطان 
رسد غایت ارتفاع وی به آن ربع معلوم کرده نگاه داریم؛ و چون آفتاب به اوّل جدی رسد ایضا غایت ارتفاعش 

باشند پس آن بلد را عرض نبود و به همان ربع معلوم کنیم و نظر کنیم به این دو ارتفاع. اگر مساوی یکدیگر 
) و ارتفاع سر ٦٦°,٣٠′( سولـهر ارتفاعی تا ربع دور میل اعظم باشد. مثال: ارتفاع سر سرطان  ر) ٨(گ تمام 

و این میل اعظم باشد؛ و این ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکو تمام هر ارتـفاعی از این دو ) ٦٦°,٣٠′( سولـجـــدی هم 
شهر را عرض نبود. و اگر مساوی یکدیگر نباشد و ارتفاع اوّل سرطان در جهت شمال بود از سمت الراّس، 
تمام هر دو ارتفاع را با هم جمع کرده حاصل را تنصیف سازیم، حاصل میل اعظم بود. مثالً: ارتفاع سر 

و تمام ) ٢٠° ,٠′( o کـتمام ارتفاع سر سرطان ) ٦٣°,٠′( oسج و ارتفاع اوّل جــدی ) ٧٠°,٠′(o ع سرطان 
و این میل اعظم بود به ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکنصفه  )٤٧°,٠′( o زممجموع هر دو) ٢٧°,٠′( o کزارتفاع سر جدی 

  رصد سمرقند و مراغه.
:  پ) ٨(گ امّا به جهت معرفت عرض بلد فضل میان میل اعظم و تمام  ارتفاع  اول سرطان بگیریم. مثالً

  ) و این عرض بلد بود. ٣°,٣٠′( ج لـفضل  )٢٠°,٠′( oکـ تمام ارتفاع سر سرطان  )٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم 
) ٧٠°,٠′( o ع: ارتفاع سر سرطان مثالًیا فضل میان ارتفاع اوّل سرطان و تمام میل اعظم معلوم کنیم. 

  ).٣°,٣٠′( ج لـفضل که عرض بلدست ) ٦٦°,٣٠′( سولـتمام میل اعظم 
: ارتفاع اوّل مثالًیا ارتفاع اوّل سرطان را با میل اعظم جمع کنیم؛ و ربع دور از آن مبلغ نقصان کنیم. 

ج باقی بعد از طرح ربع ) ٩٣°,٣٠′( صج لـمجموع هر دو ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم ) ٧٠°,٠′( o عسرطان 
  و این عرض بلد باشد.) ٣°,٣٠′(  لـ
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ربع دور از آن مبلغ بیندازیم. مثالً: تمام ارتفاع  ١یا تمام میل اعظم را با تمام ارتفاع اوّل جدی جمع کنیم و
 ٩(گ باقی بعد از ) ٩٣°,٣٠′( صج لـمجموع هر دو ) ٦٦°,٣٠′( سولـتمام میل اعظم ) ٢٧°,٠′( o کزاوّل جدی 

  ).٣°,٣٠′( ج لـطرح ربع دور که عرض بلد باشد  ر)
تمام ارتفاع ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکیا فضل میان میل اعظم و تمام ارتفاع اوّل جدی بگیریم چنانک میل اعظم 

  و این عرض بلد باشد. )٣°,٣٠′( ج لـفضل ) ٢٧°,٠′( o کزاوّل جدی 
و یا ارتفاع اوّل جدی را با میل اعظم جمع کنیم و از ربع دور نقصان کنیم تا عرض بلد حاصل آید. مثًال: 

فضل ربع دور ) ٨٦°,٣٠′( فو لـمجموع هر دو ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم ) ٦٣°,٠′( oسج اع اوّل جدی ارتف
  و این عرض بلد بود. ) ٣°,٣٠′( ج لـبرین 

و اگر ارتفاع سر سرطان در جانب جنوب بود از سمت الرأس، فضل میان ارتفاع اوّل سرطان و ارتفاع اوّل 
 هیـعب جدی بگیریم و آن را تنصیف کنیم تا میل اعظم حــاصل آید. فــــرضاً ارتفاع سر سرطان 

پ)  ٩) (گ ٢٣°,٣٠′( لـ جکنصفه ) ٤٧°,٠′( oمز فضل بینهما ) ٢٥°,١٥′( ـهیکه و ارتفاع سر جدی  )٧٢°,١٥′(
  و این میل اعظم باشد.

امّا به جهت معرفت عرض بلد فضل میان میل اعظم و ارتفاع اوّل سرطان بگیریم؛ و آن را از ربع دور 
 مح مهفضل بینهما ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل اعظم ) ٧٢°,١٥′( ـهیعب نقصان کنیم. مثالً: ارتفاع اوّل سرطان 

  و این عرض بلد بود.) ٤١°,١٥′( ـهیما دور  تفاوت این با ربع) ٤٨°,٤٥′(
میل  )١٧°,٤٥′( ز مهیتمام ارتفاع سر سرطان  چنانچهیا میل اعظم را بر تمام ارتفاع اوّل سرطان افزاییم. 

  ).٤١°,١٥′( ـهیما مجموع هر دو که عرض بلد بود ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکاعظم 
تمام  )٢٥°,١٥′( ـهیکه یا فضل میان ارتفاع اوّل جدی و تمام میل اعظم بگیریم. مثالً: ارتفاع اوّل جدی 

یا فضل میان میل اعظم و تمام ) ٤١°,١٥′( ـهیما فضل بینهما که عرض بلد بود ) ٦٦°,٣٠′( سو لـمیل اعظم 
 سد مهاوّل جدی  ر) ١٠(گ تمام ارتفاع ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکاعظم میل  چنانکارتفاع اوّل جدی بگیریم. 

و این عرض بلدست و تمام عرض بلد مساوی ارتفاع اوّل حمل و ) ٤١°,١٥′( ـهیما فضل بینهما ) ٦٤°,٤٥′(
و و این ارتفاع اوّل حمل و میزانست. ) ٤٨°,١٥′( مح مهتمامه ) ٤١°,١٥′( ـهیما میزان بود. چنانچه عرض بلد 

  xxxviرجه باشد عرض بلد مساوی میل اعظم بود والسالم.ارتفاع اوّل سرطان نود د اگر

  فصل سوم
در معرفت غایت ارتفاع و انحطاط کواکب به حسب میل یا بعد ایشان از معدّل النّهار و دانستن عرض بلد از 
ارتفاع و انحطاط ایشان. بباید دانست که غایت ارتفاع کوکب قوسی بود از دایرۀ نصف النّهار میان مرکز جرم 

بع دور آن قوس کمتر واقع بود؛ و این کوکب و دایرۀ افق فوق االرض در جهت اقرب، یعنی در جهتی که از ر
پ) مدار کوکب باشد فوق االرض. و غایت انحطاط کوکب قوسی بود از دایرۀ نصف  ١٠غایت ارتفاع (گ 
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النّهار میان مرکز جرم کوکب و دایرۀ افق تحت االرض در جهت اقرب و این غایت انحطاط مدار کوکب بود 
  تحت االرض. 

این عمل آنست که اگر  و طریقیت انحطاط مدار او هم فوق االرض بود؛ کوکب ابدی الظّهور را غاامّا 
کوکب را عرض نبود نظر کنیم به میل اوّل او؛ و اگر عرض باشد به بعد او از معدّل النّهار. اگر شمالی باشد آن 

  باشد. را بر تمام عرض بلد زیادت کنیم. آنچه حاصل شود اگر کمتر از ربع دور باشد آن غایت ارتفاع کوکب 
: ) ٤٨°,٠′( o مح) تمام عرض ادرنه ٢٣°,٣٠′( ج لـکنظر کردیم بود میل یا بعد کوکب شمالی  مثالً

بود در سر سرطان به عرض ادرنه در  و این غایت ارتفاع کوکبر)  ١١) (گ ٧١°,٣٠′( عا لـمجموع هر دو 
این  ١رسد وآن مجموع مساوی ربع دور بود کوکب به سمت الرأس می و اگرجهت جنوب از سمت الرأس. 

  وقتی باشد که عرض بلد مساوی میل کلّی باشد.
زیادت از ربع دور بود آن را از نصف دور کم کنیم تا غایت ارتفاع کوکب حاصل آید در جهت شمال  واگر

و  )٦٨°,٢٠′( کسح تمام عرض بلد  :مثالًاز سمت الرأس. و این وقتی بود که عرض بلد کمتر از میل اعظم، 
 فح یفضل نصف دور بر این ) ٩١°,٥٠′( ن صامجموعش ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکمیل یا بعد کوکب شمالی 

و این غایت ارتفاع کوکب بود در سر سرطان به عرض مکّه در جهت شمال از سمت الرأس یعنی  )٨٨°,١٠′(
  جانب شمالی مکّه افتد از ربع دور. مکه به پ) ١١(گ از سمت الرأس ) ١°,٥٠′( ا نکوکب درین روز 

میل یا بعد کوکب از معدّل النّهار بیشتر از تمام عرض بلد بود کوکب ابدی الظّهور باشد. تمام بعد او  و اگر
را از معدّل النّهار با عرض بلد جمع کنیم تا ارتفاع اعالء او حاصل شود؛ و فضل میان هر دو  بگیریم تا ارتفاع 

  صل آید.اسفل او حا
 : تمام بعد جدی از ) ٤٢°,٠′( o مبو عرض ادرنه ) ٨٣°,٣٠′( فج لـکوکب جدی را بعد از معدّل النّهار مثالً

و این ارتفاع جدی بود به افق ادرنه اعالش؛ و ) ٤٨°,٣٠′( مح لـمجموع هر دو ) ٦°,٣٠′( و لـمعدّل النّهار 
و این ارتفاع اسفل او باشد؛ و چون نصف فضل ارتفاع اعلی بر ) ٣٥°,٣٠′( له لـفضل اکثر براقل گرفتیم بود 

مثل عرض بلد  ر) ١٢(گ اسفل از اعلی بکاهیم یا بر اسفل افزاییم، ارتفاع اوسط حاصل شود و آن  بعینه 
 و لـنصفه ) ١٣°,٠′( o یجفضل بینهما ) ٣٥°,٣٠′( له لـاسفل ) ٤٨°,٣٠′( لـ حمباشد. مثالً: ارتفاع اعال 

درین صورت همیشه ارتفاع ). و ٤٢°,٠′( oمب از اعلی کاستیم و بر اسفل زیاده کردیم حاصل شد ) ٦°,٣٠′(
  مساوی عرض بلد بود. اوسط کوکب ابدی الظّهور

میل یا بعد کوکب از معدّل النّهار جنوبی باشد آن را از تمام عرض بلد نقصان کنیم تا غایت ارتفاع  و اگر
  کوکب حاصل آید در جهت جنوب از سمت الرأس. 

 :  ج لـکو غایت میل کوکب در سر جدی یا بعدش از معدّل النّهار ) ٥٦°,٣٠′( لـ نودمشق تمام عرض مثالً
  و این غایت ارتفاع کوکب بود در سر جدی به عرض دمشق.) ٣٣°,٠′( o جلجنوبی فضل بینهما ) ٢٣°,٣٠′(
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پ) و غایت  ١٢میل یا بعد کوکب جنوبی بیشتر از تمام عرض بلد باشد، کوکب ابدی الخفا بود (گ  و اگر
  قرب او به افق مطلوب در تحت االرض به مقدار فضل میل یا بعد بود بر تمام عرض بلد.

: مح و تمام عــــرض قسطنطنیه این  xxxvii)٥١°,٣٠′( نا لـجنوبی بعد کوکب سهیل از معدّل النهار  مثالً
و این مقدار قریب به  افق قسطنطنیه شود سهیل از ) ٢°,٤٥′( ۱مه بفضل میل بر تمام عرض ) ٤٨°,٤٥′( مه

مام میل یا بعد از تحت االرض و به افق نرسد. و در مواضعی که بر خطّ استوا باشد و آن را عرض نبود، ت
  بود در جهت شمال یا جنوب از سمت الرأس بلد. معدّل النّهار غایت ارتفاع کوکب

میل یا بعد کوکب مساوی تمام عرض بلد باشد کوکب در هر دوری یک بار مماس دایرۀ  و اگر
  افق شود. خواه ابدی الظّهور بود یا ابدی الخفا. 

 : ر) تمام  ١٣و این مساوی (گ  بود) ٤٨°,٠′( oح مشمالی را بعد از معدّل النّهار  کوکب وسط المنطقهمثالً
عرض ادرنه است. پس این کوکب در شهر ادرنه ابدی الظّهور بود و در شبانروزی یک نوبت مماس افق گردد 

همیشه عرض بلد جنوبی باشد این اعمال گذشته همه به ضد باید به اتمام رسانیدن و  و اگرو غروب نکند. 
غایت ارتفاع کوکب در افق شمال فوق االرض مساوی غایت انحطاط بود در افق جنوبی تحت االرض و 
همچنین غایت ارتفاع او در افق جنوبی فوق االرض مساوی غایت انحطاط او بود در افق شمالی تحت 

نوبی فوق االرض [ای] از فلک البروج در افق شمالی یا جاالرض؛ و همچنین غایت ارتفاع نظیر هر درجه
  xxxviiiمساوی غایت انحطاط آن درجه بود در آن افق تحت االرض.

  فصل چهارمپ)  ۱۳(گ 
  در معرفت عرض بلد از غایت ارتفاع کواکب و این بعینه عکس اعمال فصل سوم بود. 

عمل چنانست که نظر کنیم به میل یا بعد کوکب و غایت ارتفاع او. اگر غایت ارتفاع او در جهت  و طریق
جنوب بود از سمت الرأس و میل یا بعد شمالی بود از معدّل النّهار آن را از غایت ارتفاع بکاهیم و اگر جنوبی 

کنیم تا عرض بلد حاصل شود.  باشد بر وی افزاییم تا تمام عرض بلد حاصل آید. آن را از ربع دور نقصان
: چنانچه  و غایت ارتفاع در سر جدی به ) ٧١°,٣٠′( عا لـسرطان به افق ادرنه غایت ارتفاع کوکب در سر مثالً

 ر) ١٤(گ این را بر ارتفاع ). ٢٣°,٣٠′( ج لـکو میل یا بعد کوکب در هر دو وقت ) ٢٤°,٣٠′( کد لـافق مذکور 
جنوبی بود، و از ارتفاع سر سرطان نقصان کردیم حاصل شد بعد از اضافه و سر جدی افزودیم، چه میل یا بعد 

و این ) ٤٢°,٠′( oمب و این تمام عرض ادرنه بود. فضل ربع دور برین ) ٤٨°,٠′( oح منقصان از هر یکی 
  بود. عرض ادرنه

غایت ارتفاع کوکب در جهت شمال بود از سمت الرأس آن را با میل یا بعد جمع کنیم مجموع آن  و اگر
اگر نود درجه باشد آن بلد را عرض نبود، و اگر زیادت از نود بود، نود درجه از وی نقصان کنیم آنچه بماند 

) ٨٠°,٣٠′( ف لـسمت الرأس غایت ارتفاع کوکب در شمال از  فرضاًعرض بلد بود در شمال از معدّل النّهار. 

                                                       
 آمده است. ا مهدر متن به غلط  .١
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و ) ١٤°,٠′( o یدفضل این بر ربع دور ) ١٠٤°,٠′( o قدمجموع هر دو ) ٢٣°,٣٠′( ج لـکو میل اعظم شمالی 
  xxxixاز بربرۀ سودان. تّجه باشد پ) ١٤(گ این عرض بلد 

  
  ر٣- پ٢، گسلطان بایزیدنام مؤلف و 

کوکب و اگر ارتفاع کوکب نود درجه باشد، عرض بلد مساوی میل یا بعد کوکب بود از معدّل النّهار؛  و اگر
ابدی الظّهور باشد ارتفاع اعلی و اسفل او را با هم جمع کنیم و حاصل را تنصیف کنیم حاصل عرض بلد بود؛ 

را تنصیف کنیم تا عرض بلد کوکب مماس افق شود در هر دوری و او را یک ارتفاع بیشتر نبود آن  و اگر 
تمام ارتفاع سر سرطان را با تمام ارتفاع اوّل جدی جمع کرده مجموع را  واگرحاصل آید به طریق رصد؛ 

  تنصیف کنند، حاصل عرض بلد رصد باشد.
 مه یزتمامش  )٧٢°,١٥′( ـهیعب ، بود در دارالسّلطنۀ قسطنطنیه ارتفاع سر سرطان معلوم کردیم چنانچه

 فب لـ ر) ١٥(گ مجموع هر دو ) ٦٤°,٤٥′( مه دستمام این ) ٢٥°,١٥′( ـهیکه و ارتفاع سر جدی ) ١٧°,٤٥′(
باشد به موجب رصد و این عمل خاصّۀ مؤلّف  و این عرض قسطنطنیه) ٤١°,١٥′( ـهیما نصف این ) ٨٢°,٣٠′(

  xlرساله است واهللا اعلم.
  باب دوم

  در معرفت طول بلد به طریق رصد
  یابد به چهار فصلمیو این باب انفصال 

  فصل اوّل
در معرفت طول بلد از غایت ارتفاع آفتاب و غیر آن به طریق رصد؛ و آن چنانست که به ربعی که صفت آن 
در فصل اوّل از باب اوّل مذکور شده، غایت ارتفاع آفتاب معلوم کنیم در بلد مفروض که عرض آن معلوم بود 
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حاصل آید. پس آن را در جدول م عرض بلد بگیریم تا میل آفتاب و طول نه؛ و فضل میان این ارتفاع و تما
حاصل آید به طول آن بلد. آن را نگاه داریم، پــــس هم  پ) ١٥(گ میل اوّل مقوّس کنیم تا تقویم آفتاب 

یا موضع رصد ) ٩٩°,١٦′( ویصط در آن نصف النّهار تقویم آفتــاب به طول موضع رصد سمرقند که هست 
 کصد یا به طول هرات که ) ٧٠°,٠′( o عیا به طـــول دمشق که هست ) ٨٢°,٠′( oب فمراغه که هست 

اند از جزایر خالدات ا[ز] و این اطوال مصححّه ١است.) ٨٨°,٠′( o فحاست یا به طول ساری که ) ٩٤°,٢٠′(
درجات و دقایق پس طول بلد مرصود  زیج استخراج کنیم و بنگریم. اگر هر دو تقویم موافق یکدیگر باشند به

موافق یکی ازین اطوال بود که به آن از زیج تقویم حاصل کرده باشند و اگر موافق نباشد فضل میان مطالع 
ر) اگر فضل  ١٦هر دو تقویم بگیریم به فلک مستقیم؛ آن تفاوت مابین الطّولین بود. پس نظر کنیم (گ 

ن الطّولین بر طول معمول بیفزاییم تا طول بلد حاصل آید شرقی آن مطالع تقویم مرصود راست آن تفاوت مابی
طول معمول. و اگر فضل مطالع تقویم محسوب راست از وی نقصان کنیم تا طول بلد حاصل آید غربی طول 

  xliمعمول.
: ) ناقصۀ ٨٥١( ضنافروردین ماه جاللی از سنۀ ارتفاع آفتاب به افق قسطنطنیّه در نصف الّنهار اوّل  مثالً
) و این ١٥′( ـهیفضل بینهما ) ٤٨°,٤٥′( مح مه) تمام عرض بلد این ٤٩°,٠′( o مطبود  ه گرفتیم،یزدجردیّ

 oمیل آفتاب بود شمالی. این را در جدول میل اوّل مقوّس کردیم بیرون آمد تقویم شمس درین نصف النّهار 
o بود  قویم شمس به طول ساری حاصل کردیم،و هم درین نصف النّهار ت, حمل) ٠°,٣٨′,٢٨″( کح حلo o 

[تقویم  و این تفاوتپ)  ١٦) (گ ٤′ ,٣٨″( لح دع  ــفضل بینهما به حسب مطال , حمل)٠°,٣٣′,٥٠″( لج ن
درجه و دقیقه باشد. این را از طول  )٢٨°,١٠′( ی کحمابین الطّولین است که حصّۀ  شمس مربوط به تفاوت]

و این طول ) ٥٩°,٥٠′( نط ننقصان کردیم، باقی ماند ) ٨٨°,٠′( o فحبلد محسوب یعنی بلد ساری 
  xliiاعلم. دارالسلّطنۀ قسطنطنیّه باشد به موجب رصد از ارتفاع آفتاب واهللا

  فصل دوم
در معرفت طول بلد به حسب رصد خسوفات قمری. بباید دانست که چون این عمل خواهیم کرد اوّل ساعات 

ر آن  شهر که طول او معلوم نیست به رصد تحقیق کنیم. چنانک از زمان ابتداء خسوف یا انتهاء خسوف را د
غروب نصف جرم شمس پنگان ساعت بنهیم یا از وقت نصف النّهار مقدّم بر شب خسوف. واگر از وقت غروب 

ر) شده باشد اوقات نگاه دارند بهتر باشد و به صحّت اقرب بود  ١٧که مرکز جرم شمس مماس دایرۀ افق (گ 
  مل. درین ع

خواهند نزدیک به آخر روز مقدّم بر شب خسوف ارتفاع غربی آفتاب بگیرند و نگاه دارند و پس  واگر 
پنگان ساعت بنهند تا ابتدا یا انتهای خسوف. پس ساعات منقضیه نگاه دارند تا وقتی که بر صفحۀ جرم قمر 

تا تمام انجال خواهند هم نگاه دارند  اگر واز جانب شرقی غبار دخانی ظاهر گردد؛ و آن ابتدای خسوف بود. 

                                                       
 "ساری: رصد سعیدی.  : رصد کریمی. هراتدمشق شام: رصد ابن شاطر. رصد نصیرالدین طوسیمراغه: بیگ. سمرقند: رصد الغ" حاشیه: .١
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همین حکم دارد. درین صورت آنگاه نظر کنند که ساعات تا بدو خسوف یا تمام انجال از اوّل نهادن پنگان چه 
 ١٧پنگان از نصف النّهار نهاده باشند ساعات نصف النّهار را از آن نقصان کنند، باقی (گ  اگرمقدارست. پس 

از ارتفاع نهاده باشند درجات [دایر] ارتفاع را بر پانزده قسمت کنند خارج  و اگر؛ پ) ساعات بود از اوّل شب
از وقت غروب نهاده  واگرقسمت ساعات بود. آن را از ساعات پنگان بکاهند. باقی ساعات بود از اوّل شب. 

جال را از زیج [الغ] باشند همان بعینه ساعات بود از اوّل شب. آن را نگاه دارند و ساعات بدو خسوف یا تمام ان
بیگی ازین اطوال صحیحه که سابقاً مسطور شده است، معلوم کرده نظر کنند. اگر هر دو ساعات مساوی بود 

ساعات این دو زمان مساوی نبود فضل بینهما  و اگرپس طول بلد مرصود مساوی طول بلد محسوب باشد؛ 
ر)  ١٨الطّولین بود. پس اگر ساعات مرصود (گ  معلوم کرده آن را همیشه در پانزده ضرب کنیم، حاصل مابین

اقل از ساعات محسوب باشد، آن تفاوت را از طول بلد محسوب نقصان کنند و اگر اکثر بود برو افزایند باقی یا 
  حاصل طول بلد مرصود باشد به تحقیق.

ائۀ سنۀ سبع و ثمانین و ثمانمچهاردهم ماه رمضان  شب یکشنبهخسوفی که واقع شد در  چنانچه
از  )٠°,٦′( و oمرور رصد کردیم به افق دارالسّلطنۀ قسطنطنیّه بدو خسوف در اوّل شب بود بعد از هجریه 

به رصد سمرقند حساب  زیج جامع سعیدیبه حسب ) ٤٨°,٠′( o فحشب مذکور و همین خسوف را به طول 
حصّة  , ثور)١٧°,٢١′( کا زا یموضع راس  ), عقرب١٢°,٩′( یب ط زاع این ـــکردیم بدین موجب: جزو اجتم

 دکیب جنوبی بهت قمر ) ٠°,٢٧′( کز oعرض قمر در وسط خسوف برج)  ١١,٢٤°,٤٨′( د محکیا العرض 
 مه م جســـاعات اجتماع ) ١°,٤٧′( زا مساعات سقوط ) ١١°,٤٦′( ومیا اصابع خسوف ) ١٢°,٢٤′(
ات محسوب بر ــاعــاین سفضل ) ١°,٥٨′,٤٠″( ا نح مساعات بدو خسوف  پ) ١٨(گ ) ٣°,٤٥′,٤٠″(
این را در پانزده ضرب کردیم ) ١°,٥٢′,٤٠″( ا نب مگرفتیم بود ) ٠°,٦′( و oه بود ـود کـرصــات مــاعـس

بین الطّولین بود. چون فضل ساعات محسوب را بود این تفاوت را و این حصّۀ ما) ٢٨°,١٠′( ح یکحاصل شد 
و این طول ) ٥٩°,٥٠′( نط ننقصان کردیم باقی ماند ) ٨٨°,٠′( o فحلد محسوب که بود ـول بـاز ط

  xliiiطنۀ قسطنطنیه باشد به تحقیق والسّالم.دارالسّل

  فصل سوم
چنان باشد که اگر بین البلدین مسافت معلوم باشد هر  حسب مسافت و آنه در معرفت طول و عرض بلد ب

بیست و دو فرسنگ و دو تسع فرسنگی را یک درجه گیرند یا مقدار مسیر یک روزۀ یک کس را که از زمان 
ر) آفتاب نیم درجه گیرند به قول ابن شاطر و یا هر  ١٩طلوع نصف جرم شمس بود تا غروب نصف جرم (گ 

درجه[ای] بود و نزد متقدمّین هر شصت و شش میل و ثلثان میلی یک  بیست فرسنگ یا هر شصت میل
اند و حضرت استادی سیّدرکن درجه باشد و متأخرین هر پنجاه و شش میل و ثلثان میلی را یک درجه گرفته

الدّین بیست و دو فرسخ و ثلثی یا شصت و هفت میل فرموده و این اصّح است چه با قول متقدمّین قریب 
نظر کنند اگر آن شهر  پسبدین وجه حساب کنند تعدیل ما بین الّطولین یا عرضین حاصل آید. است. چون 

که تفاوت میان وی و شهر مطلوب شرقی شهر مطلوب باشد این تفاوت از طول آن شهر نقصان کنند و اگر 
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و رصد مسافت؛ پ) یا نقصان طول بلد مطلوب حاصل آید به حسب  ١٩غربی بود برافزایند تا بعد از زیاده (گ 
این تفاوت محصول مابین العرضین بود و آن بلد معیّن جنوبی باشد از بلد مطلوب تفاوت را بر عرض آن  اگر

  بعد از زیاده یا نقصان عرض بلد مطلوب حاصل آید. ١بلد افزایند و اگر شمالی بود نقصان کنند تا
ضرب کنند حاصل تفاوت مابین  )٢′,٤٤"( دقیقه و ثانیه مد بمسافت را در عدد فراسخ  و اگر خواهند

الطّولین یا عرضین بود. آن را جهت طول از طول بلد شرقی و جهت عرض [از عرض] بلد شمالی نقصان 
  xlivکنند یا بر طول و عرض بالد غربی و جنوبی افزایند تا طول و عرض بلد مطلوب حاصل آید.

ر) فراسخ  ٢٠یگر معلوم، تفاوت (گ عرض بلد معلوم باشد و طول مجهول؛ و طول و عرض بلدی د و اگر
را که دارند از درجات و دقایق آنچه باشد در نفس خود ضرب کنند و نصف مبلغ بگیرند و مربّع ما بین 
العرضین از آن حاصل ضرب نقصان کنند و جذر باقی بگیرند. حاصل تفاوت مابین الطّولین باشد. آن را از 

یند تا طول بلد مطلوب حاصل آید به تقریب. و اکثر اطوال و طول بلد شرقی نقصان کنند یا برغربی افزا
  xlvاند بدین صورت معمول است والسّالم.عروض بلدان که در زیجات نهاده

  فصل چهارم
  در معرفت تحقیق فراسخ میان دو شهر به حسب عرض یا طول به طریق برهان. 

افتد و هر آینه یکی شرقی دیگری تواند بباید دانست که چون دو بلد مختلف الطّول متفّق العرض اتّفاق 
 ٢٢را هر درجه  ٢پ) بود و با یکدیگر بر خطّ مستقیم باشند پس درین صورت فضل درجات طول ٢٠(گ 

قسمت کنیم. خارج قسمت فراسخ  ٣ضرب کنیم و حاصل را بر  ٦٧فرسخ و ثلثی گیریم یا همان فضل را در 
  رب بگیریم هم مطلوب حاصل آید.بود بین البلدین به حسب طول و اگر ثلث حاصل ض

متّفق الطّول مختلف العرض باشند، المحاله یکی شمالی دیگری باشد و هم بر خطّ مستقیم بوند با  و اگر
یکدیگر، درین صورت فضل درجات عرض را همان عمل کنند تا حاصل فراسخ بین البلدین بود به حسب 

  عرض.
آن حاصل نشود مگر از صورت مثلث قایم الزّوایا که به حسب طول و عرض مختلف باشند، تحقیق  و اگر

ر) این زاویۀ قایمه فضل طول باشد از  ٢١یک ضلع فضل عرض باشد از دایرۀ نصف النّهار و ضلع دوم (گ 
خطّ مشرق و مغرب و این دو ضلع معلوم باشد و وتر قایمه خطّ مستقیم باشد میان آن دو بلد و این ضلع 

از آن دو ضلع معلوم را با هم جمع کرده جذر مجموع بگیریم. حاصل درجات مجهولست. پس مربّع هر یک 
  ضلع مجهول باشد. آن را فراسخ سازیم تا فراسخ بعد میان آن دو بلد معلوم شود.

  هست: که ج ابمثلث در  مثالش:  

                                                       
 آمده است.» یا«در نسخه به غلط  .١
  آمده است. "عرض"در متن به غلط  .٢
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در ابعاد بلدان در اکثر امکنه وتر قایمه مجهول می  ١٠و وتر قایمه  ٨و ضلع دوم  ٦و یک ضلع قایمۀ وی 

جمع کردیم. حاصل  ٦٤که هست  ٨با مربّع ضلع  ٣٦را که هست  ٦آنست که مربّع ضلع  طریقآید. پس 
پ) پس دانستیم که وتر قــــایمه که  ٢١عدد. (گ  ١٠عدد. پس جذر این مبلغ گرفتیم بود  ١٠٠آمد 

 کج ک رضرب کــردیم حــاصل شد ) ٢٢°,٢٠′( ک کبدر درجــه است. این را  ١٠مجهول بود 
   .و بیست و سه فرسخ و ثلثی باشد و این دویست) ٢٠٠،٢٣،٢٠(

. قسمت کردیم این ٦٧٠حاصل شد  ٦٧در  ١٠دیگر ضرب کردیم عدد وتر قایمه را که بود  و به طریق
و اگر و این یک میل باشد یعنی ثلث فرسخی.  ١و این عدد فراسخ بود و باقی ماند  ٢٢٣خارج شد  ٣را بر 

درجه  ٨درجه است مجهول باشد و ضلع فضل طول که  ٦عرض میان این دو بلد که  ١ضلع فضل احیاناً
درجه است هم معلوم بود درین صورت مربّع ضلع معلوم را که هست  ١٠است معلوم و فراسخ ضلع قایمه که 

جذرش  .٣٦عدد نقصان کنیم باقی ماند  ١٠٠از مربّع وتر قایمه که هست  ٦٤و مرّبع وی این  ٨ضلع این 
ر) درجات ضلع فضل عرض مجهول بود و فراسخ وی باشد این  ٢٢و این عدد (گ  ٦بگیریم حاصل آید 

است مجهول باشد به همین وجه  ٨ضلع فضل طول که اگر  وو این فراسخ بعد بین البلدین باشد؛  ١٣٤
باقی ماند و  ٦٤عدد نقصان کنیم تا  ١٠٠از مربّع وتر قایمه که هست  ٣٦که هست  مربّع ضلع معلوم را

میل یعنی ثلثان  ٢فرسخ و  ١٧٨و این عدد درجات ضلع فضل طول باشد که فراسخش بود  ٨جذرش باشد 
  xlviفرسخی واهللا اعلم؛ و برهان این  عمل از شکل عروس است.

و فرسخ و ثلثی باشد از درجات زمینی و هر فرسخی سه : بباید دانست که هر درجه[ای] بیست و دتنبیه
پ)  ٢٢میل و هر میلی چهار هزار ذراع و هر ذراعی بیست چهار اصبع و هر اصبعی به پهنای دوازده جو (گ 

  xlviiو هر جوی هشت موی، واهللا اعلم.

                                                       
  آمده است.» فضل ضلع«در متن به غلط  .١

٦ ١٠

٨ جا

ب



 

 

۱۹۵

سال
ر

 ۀ
رش
ت

 حی
ت ف

آلال
ا

 ی
ز س

ت ا
حانا

المت
ن ا
شأ

 دیّ 
حس

ّجم 
من

 یالنیگ ینی

  باب سوم
در امتحان تقاویم کواکب به حسب قرانات و کسوفات و خسوفات به 

ره از آالت رصدی و این باب تفصیل می پذیرد به غیذات الشّعبتین و
  و چهار فصل والله المّوفق[ای] مقدمه

  مقّدمه
در پدید کردن آلت ذات الشّعبتین و طریق عمل بدان و این آلت را ذات المسطرین نیز خوانند و صنعت این 

و از آن پرگاری بسازند  آلت چنان بود که بگیرند دو پاره چوب ساج یا غیره که به غایت راست و هموار باشد
که طول آن به قدر چهار گز یا بیشتر یا کمتر نزدیک به آن بود و هر چند درازتر بود عمل وی به تحقیق 

ر) مثقوب مثل لبنۀ اسطرالب و بر سر او بر  ٢٣اقرب باشد و بر موضع مسمار وی لبنه[ای] قایم گردانند (گ 
مثقوب چنانچه چون هر دو بازوی پرگار را فراهم آرند آن دو  ای دیگر تعبیه کنند غیرهر بازوی وی یک لبنه

لبنۀ غیر مثقوب که بر دو سر دو بازوی پرگار قایمست مماس یکدیگر گردند و لبنۀ مثقوب که بر موضع 
مسمارست به جای مسمار بود و حرکت پرگار به وی باشد. پس بازوهای پرگار را هر یکی به شصت قسمت 

ر تا موضع آن دو لبنۀ غیر مثقوب به اقسام متساویه و باز ازین اقسام هر یکی منقسم گردانند از موضع مسما
به اقسام دقایق سازند علی حسب االمکان. آنگاه خیطی باریک بگیرند به قدر طول پرگار بل زیادت از آن و 

یگر از پ) محکم کنند و بر یک طرف د ٢٣یک طرف آن خیط را بر یکی از دو موضع لبنۀ غیر مثقوب (گ 
[ای] بر بندند مانند شاقولی؛ و اگر به جای خیط مسطره[ای] بود که منقسم بود به آن اقسام که آن خیط ثقاله

جهت بازوهای پرگار ذکر رفت تا به وقت عمل آن را بر مقدار فتح سر پرگار نهند و کمیّت وتر بعد از آنجا 
رگار نباشد و اگر یک بازوی پرگار را قسمت نمایند معلوم کنند بی خلل تر بود و احتیاج به تقسیم بازوهای پ

  xlviiiهم جایزست و محتاج به هر دو بازو نیست.
به این آلت چنان باشد که چون خواهیم تا بعد میان دو کوکب بدانیم دو طرف پرگار را  امّا طریق عمل 

[ای] که بر موضع های غیر مثقوب بر وی است مسامت آن دو کوکب مطلوب گردانیم و از ثقبۀ لبنهکه لبنه
ر) طرف لبنه[ای] شود از جانب داخل آن  ٢٤مسمار قایمست نظر کنیم چندانک مرکز هر کوکبی مماس (گ 

آن  ١پرگار. پس آن خیط را بر آن فتح سر پرگار نهاده نظر کنیم تا از آن خیط چه مقدار واقع است بین اللبنتین
را بر آن اجزاء اعداد که بر بازوی پرگارست بنهیم و یا آن مسطرۀ منقسم به اقسام اعداد را بر فتح سر پرگار 
بنهیم. آنچه حاصل شود از اعداد، عدد وَتَرِ بعد باشد میان آن دو کوکب. قوس او معلوم کنیم چنانچه شرح آن 

  بیاید تا بین الکوکبین حاصل آید والسّالم.
  فصل اوّل

ر معرفت استخراج جیب و قوس و وتر از جدول جیب و آن چنان بود که اگر جیب معلوم بود و قوس آن د

                                                       
  در نسخه: البنتین .١
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پ) عدد  ٢٤خواهند، در جدول جیب و قوس عددی بیابند که کمتر از عدد محفوظ باشد و آن را ازین (گ 
ی عدد محفوظ جنس از جنس نقصان کنند و در طول جدول در سطر عدد که به سرخی مسطورست به ازا

منقوص عددی که یابند بر تخته ثبت کنند و آن عدد درجات قوس بود. پس اگر از عدد محفوظ بعد از نقصان 
چیزی باقی مانده باشد آن را فضله خوانند و از سطر عدد منقوص در جدول جیب با سطر تالی آن تفاضل 

بر عددی که بر تخته مثبت است گرفته، همیشه فضله را بر تفاضل قسمت کنند. حاصل دقایق و ما تحت بود 
قوس معلوم بود و جیب خواهند، عدد درجات قوس را در  و اگرافزایند. حاصل درجات و دقایق قوس بود. 

طول جدول در سطر عدد در آورده، آنچه در یلی آن از اجزا و کسور یابند بر گرفته، نگاه دارند؛ و با درجات 
ر) قوس ضرب کنند و  ٢٥تالی خود گرفته در آن کسور (گ  قوس اگر کسور بود فضل آن سطر جیب با سطر

  xlix حاصل را بر آن جیب محفوظ جنس بر جنس افزایند. حاصل مجموع جیب آن قوس باشد از اجزا و کسور.
آنست که قوس معلوم را طریق اگر قوس معلوم بود و ازین جدول خواهند که وترش بدانند.  امّا

گرفته مضاعف گردانند. حاصل تضعیف، مـقدار وَتَرِ این  دولتنصیف کنند و جیب نصفش ازین جـ
 ـهیخواستیم معلوم کنیم. وی را تنصیف کردیم شد نصفش ) می٣٠°درجه ( لـقوس باشد. مثالً: وَتَِر 

این را مضاعف کــردیم، شد ) ١٥°,٣١′ ,٤٤″,٥٥‴( نه مدـه ال ی). جیبش از جدول گرفتیم بود ١٥°(
  l ) باشد.٣٠°( لـو این وَتَرِ قوس  ) ٣١°,٣′,٢٩″,٥٠‴( ال ج کط نچنین 

وَتَر معلوم باشد وقوس مجهول آن وَتَر را تنصیف کنیم و قوسش از جدول جیب بگیریم و  امّا اگر
:مضاعف گردانیم. حاصل قوس آن وَتَر باشد.   مب نا و نپ) هست  ٢٤وَتَرِ معلوم (گ  مثالً

قوس این حاصل  )٢٥°,٢١′,٢٥″,٣٣‴( ا که لجککه این را مناصفه کردیم، حاصل شد  )٥٠°,٤٢′,٥١″,٦‴(
و این ) ٥٠°,٠′,٠″,٠‴( o o o ناین را مضاعف ساختیم شد  )٢٥°,٠′,٠″,٠‴( o o o کهکردیم از جدول بود 

  liقوس آن وَتَرِ معلوم باشد والسالم.
  فصل دوم

در امتحان مواضع کواکب در قرانات به این آلت و آن چنان باشد که دو کوکب قران کنند و یکی دیگری را 
کسف کند یا مماس شود. در روز مقدّم قریب به آخر روز آفتاب را ارتفاع گرفته پنگان ساعت بنهند در وقت 

از زمان ارتفاع تا وقت کسف یا  ارتفاع و اوقات را مترّصد باشند تا وقت کسف یا تماس و ساعات محصول را
کسف یا مماس واقع نشود میان ایشان بعدی باشد آن بعد یا بحسب عرض فقط تواند  واگرتماس نگاه دارند؛ 

  ر) بود یا مرکّب از طول و عرض. ٢٦(گ 
که در شبی که نزدیکتر باشد به قران پیش از قران یا پس از قران و اگر آن پس طریق وی آنست  

بعد از آن به دو روز یا سه روز هم روا باشد؛ و اولی آن بود که این عمل در همان وقت یا شب قران فوت شود 
کنند تا اصح باشد. پس چون این بعد خواهیم گرفتن پیش از آن، در آخر روز مقدّم بر شب عمل، ارتفاع آفتاب 

ماس یا وَتَرِ بعد در غیر ایم و چون کسف و تگرفته، ساعت نگاه داریم همچنانک در کسف و تماس گفته
کسف و تماس در شب قران یا وتر بعد عام در شبهای غیر شب قران میان دو کوکب به ذات الشّعبتین گرفته 
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پ) ازین باب مذکور شده است و آن را قوس  ٢٦باشیم، قوس آن وتر معلوم کنیم چنانک در فصل اوّل (گ 
گاه داریم و ساعات بعد از زمان ارتفاع تا زمان رصد معلوم بعد خوانیم و جیب او بگیریم چنانچه گفته شده و ن

کنیم و دایر ارتفاع را که بعینه درجات ارتفاع است، از آن دایر ساعات نقصان کنیم و باقی را  liiکرده آن را دایر
باز ساعات ساخته با ساعات نصف النّهار مقدّم جمع کنیم تا ساعات بعد حاصل آید از نصف النّهار مقدّم تا 

م طول و عرض از زیج خوانیم. پس بدان ساعت هر دو کوکب را تقویزمان رصد که آن را ساعات رصد می
حاصل کنیم؛ و اگر رصد در شب قران بوده باشد و کسف یا تماس واقع بوده نظر کنیم اگر تقویم آن دو 

ر) و جهت متّفق و مساوی باشند، فهو المطلوب و الّا در محسوب خطا باشد  ٢٧کوکب در طول و عرض (گ 
در وقت قران بینهما بعد یافته شده  و اگرنمود؛ یا در محاسبه یا در جداول زیجی، به تصحیح آن اشتغال باید 

باشد نظر کنند اگر تقویم آن کوکب که از زیج حاصل شده به طول متحدّ بود به درج و دقایق پس بعد 
میانشان عرض باشد. پس اگر عرض دو کوکب در جهت واحد بود، فضل میان عرض هر دو بگیریم و اگر در 

نظر  آنگاها هم جمع کنیم تا تفاوت عرض میان ایشان حاصل آید. عرض را ب١دو جهت مختلف باشد هر دو
کنیم به تفاوت عرض. اگر مساوی قوس بعد مرصود باشد عرض ایشان صحیح بود والّا در عرض ایشان خللی 

در غیر وقت قران رصد  امّا اگرپ) مابین البعدین در اصالح آن باید کوشید.  ٢٧باشد به مقدار تفاوت (گ 
المحاله بینهما بعد خواهد بود. پس بنگریم اگر آن بعد مرکّب بود از طول و عرض مربّع جیب کرده باشند 

فضل مابین العرضین را از مربّع جیب بعد مرصود نقصان کنیم اگر عرض هر دو در جهت متّحد بود، و جذر 
 و اگروم شود؛ باقی بگیریم تا جیب بعد حاصل آید میان آن دو کوکب. قوس او بگیریم تا تفاوت طول معل

عرض ایشان در دو جهت مختلف باشد جیب مجموع هر دو عرض را بر جیب عرض کمتر قسمت کنیم آنچه 
بیرون آید جیب عددی باشد که مخصوص بود به عرض کمتر. چون آن را از جیب بعد نقصان کنیم جیب 

جیب را مربّع  ر) شود که مخصوص باشد به عرض بیشتر. آنگاه هر یکی ازین دو ٢٨عددی حاصل (گ 
سازیم و مربع جیب عرضی را که به آن جیب مخصوص است از مربّع آن جیب نقصان کنیم و باقی را جذر 
بگیریم تا به حسب هر عرضی جیبی حاصل آید. پس قوس هر یک از جدول جیب حاصل کنیم تا از مجموع 

  liiiهر دو قوس تفاوت طول حاصل آید.
و یکی را نه، مربّع جیب عرض کوکب ذوعرض را از مربّع جیب ازین دو کوکب یکی را عرض باشد و اگر 

بعد مرصود نقصان [کنیم] و جذر باقی بگیریم. آنچه حاصل آید تفاوت طول باشد. قوس وی بگیریم در جدول 
پ) همان قوس بعد  ٢٨هیچ یکی را عرض نبود از آن دو کوکب (گ  واگرجیب تا تفاوت طول معلوم شود؛ 

. پس اگر تفاوت طول محسوب مساوی قوس بعد باشد میان آن دو کوکب، تقویم بعینه تفاوت طول بود
محسوب آن دو کوکب صحیح بود و اگر نه، صحیح نبود؛ و در اصالح آن باید کوشیدن. و این اعمال همه بعد 
از آن بود که تقویم طول و عرض هر دو کوکب در ساعت رصد از زیج نیز حاصل کرده باشند جهت مقابالت 

  ل. اعما
                                                       

 »هر«افزودۀ زاید در نسخه:  .١
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چون ازین اعمال معلوم شود که تقویم ایشان صحیح نبوده است، احتیاج افتد به امتحان دیگر تا از  پس
 یکی آنکآنجا معلوم شود که تفاوت در تقویم یک کوکبست یا در تقویم هر دو کوکب. و آن بر دو گونه بود. 

تقویم  دوم آنکق که بیان کردیم. ر) ثابته امتحان کنیم به همین طری ٢٩هر کوکبی را به قران کواکب (گ 
هر یک را به طریق رصد همچنانک در فصل اوّل از باب دوم جهت معرفت طول بلد در استخراج تقویم 

  آفتاب مذکور شده است بیرون آوریم تا تحقیق گردد والسّالم.

  
  پ.٣٢انتهای رساله، گ 

  فصل سوم
- ب اعمال رصدی است و این فصل منقسم میدر امتحان کسوفات به عکس شعاع و این عمل از جملۀ غرای

  شود به دو قسم.
آنست که  بگیرند یک پاره  و طریق وی: در پدید کردن آلتی که مخصوص بود به این عمل. قسم اوّل

پ)  ٢٩چوبی راست که تغییر و اعوجاج بدو راه کمتر یابد مانند چوب ساج و امثال آن و از آن چوب (گ 



 

 

۱۹۹

سال
ر

 ۀ
رش
ت

 حی
ت ف

آلال
ا

 ی
ز س

ت ا
حانا

المت
ن ا
شأ

 دیّ 
حس

ّجم 
من

 یالنیگ ینی

تر آید و بر سطرالب و هر چند این مسطره درازتر بود بهتر باشد و عمل صحیحمسطری بسازند مانند عضادۀ ا
دو طرف او دو لبنه قایم گردانند مانند دو لبنۀ عضاده، عرض یکی به مقدار چهار انگشت و عرض دیگری به 

وچکتر دو انگشت فراختر از آن و بر میانۀ این لبنۀ بزرگتر ثقبۀ دقیق کنند و بر مسامتۀ وی بر آن لبنۀ ک
  livمرکزی پیدا گردانند که بر آنجا دایرۀ صفحیۀ قرص آفتاب مرتسم گردد  والسّالم.

در معرف عمل به این آلت و آن چنان بود که پیش از روز کسوف به یک روز لبنۀ بزرگتر را به  قسم دوم
ر) از آن ثقبه بر لبنۀ کوچکتر بر چه مقدار آن دایرۀ  ٣٠جانب آفتاب کنیم و نظر کنیم تا شعاع آفتاب (گ 

آن دایره را به دوازده  صفحیۀ قرص آفتاب مرتسم گردد. بر آن مرکز به آن مقدار دایره[ای] گردانیم و قطر
قسمت کنیم و آن را اصابع قطر آفتاب خوانیم و محیط آن دایره را نیز بر دوازد[ه] قسم سازیم و آن را اصابع 
سطح گوییم و از اقسام محیط دایره به جانب مرکز انصاف اقطار بیرون آوریم و بر اقسام قطر دوایر گردانیم؛ و 

ع سطح را به دقایق قسمت کنیم به آنچه منقسم شود به پنج پنج دقیقه یا هر یکی از اقسام اصابع قطر و اصاب
بیشتر یا کمتر و در اوایل روز کسوف آفتاب را ارتفاع گیریم و پنگان ساعت بنهیم و این بر مسامتۀ یکدیگر 

ۀ ظلّ پ) تا از جانب غربی او اثر کسوف ظاهر شود مانند ٣٠باشیم (گ داریم و دایرۀ شعاع را مترصّد میمی
پرّ مگس که بر کنارۀ آن شعاع پیدا آید و آن بدو کسوف باشد. پس اگر خواهیم در آن وقت ارتفاع آفتاب 
معلوم کنیم و اگر خواهیم پنگان احتیاط کنیم تا ساعات بدو کسوف معیّن شود. آنگاه مقدار او را در آن دایرۀ 

که از آن بیشتر نشود. از آنجا مقدار کسوف معلوم داریم تا آنجا که ظلّ جرم قمر به غایتی رسد شعاع نگاه می
- کنیم از اصابع قطر و اصابع سطح و کسور هر یک و ساعات وسط کسوف. و به همین ترتیب مترّصد می

باشیم چندانک جرم آفتاب تمام منجلی گردد؛ و سایۀ جرم قمر از جانب شرقی دایرۀ شعاع آفتاب به در رود. 
ایم  را از آنجا تحقیق کنیم. آنگاه دایر از ارتفاع که از اوّل روز کسوف گرفتهر) تمام انجال ٣١پس ساعات (گ 

بیرون آوریم و آن را با ساعات کنیم  و با ساعات پنگان جمع کنیم تا ازمان کسوف به حسب پنگان معلوم 
اعات معلوم شود و از ارتفاع آفتاب زمان بدو کسوف و وسط و تمام انجال دایر استخراج کنیم؛ و از آن جا س

ایم و آن را با ساعات پنگان مقابله کنیم و صحّت عمل کنیم چنانک پیش ازین در اعمال دیگر ذکر کرده
  آنست که این هر دو نوع ساعات متساوی باشند.

با ازمان و اوضاع کسوف که از زیج استخراج کرده شده مقابله کنیم. اگر به همه چیز متّفق باشند  پس
پ) در اعمال زیجی خلل بود یا در عمل در جداول زیج، به تصحیح  ٣١بود والّا (گ  اعمال زیجی هم صحیح

بدو کسوف به طشتِ آب نگاه کنند و آن را به کرّات  و جماعتی از اصحاب ارصادآن مشغول باید شد؛ 
ردد گ شود در طشت ظاهر نمیتجربه افتاده که تا از صفحۀ جرم آفتاب مقدار یک اصبع یا بیشتر منکسف نمی

  والسالم.
  فصل چهارم

در معرفت رصد خسوفات قمری و طریق او چنانست که در آخر روزی که مقدّم بر شب خسوف باشد ارتفاع 
آفتاب معلوم کنیم و در زمان ارتفاع پنگان ساعت بنهیم چنانک در رصد کواکب بیان کرده شده است تا آنگاه 

ر) بدو خسوف باشد و بنگریم تا در  ٣٢ید و آن (گ که از جانب شرقی صفحۀ جرم قمر غباری دخانی پیدا آ



 

  

۲۰۰ 

آن زمان از پنگان چند ساعت رفته است. آن را نگاه داریم و در زمان بدو خسوف به ذات الشّعبتین مقدار قطر 
قمر را معلوم کنیم که چند دقیقه است و اگر خسوف جزوی باشد پیاپی به ذات الشّعبتین مقدار خسوف را رصد 

اه که به غایتی رصد که از آن بیشتر منخسف نشود و آن دقایق را نگاه داریم که از قطر بیشتر کنیم تا آنگمی
ازان منخسف نشده است و آن را دقایق خسوف خوانیم و هم در آن زمان نیز ساعات وسط خسوف را نگاه 

ه داریم و دقایق (گ باشیم تا زمان تمام انجال و ساعات آن زمان را نگاداریم به پنگان و همچنان مترّصد می
پ) خسوف را در دوازده ضرب کنیم و بر دقایق قطر قمر قسمت کنیم تا اصابع قطر قمر حاصل شود به  ٣٢

حسب رصد. آنگاه دایر ارتفاع بیرون آوریم و از آنجا ساعات معلوم کنیم و آن ساعات را از ساعات پنگان 
حسب ازمان و مقدار خسوفات و کسوفات نقصان کنیم تا ازمان خسوف حاصل آید به موجب رصد و به 

معلوم گردد، به شرط آنک درین اعمال تقصیر واقع نشده  lvنیّرین و جوزهر و نوبهر ١صحّت و سقم تقویم
. تم. کاتبه ٨٨٧باشد. واهللا اعلم بالصّواب. فرغ من تحریر هذه الرسّالة یوم االحد خامس عشرین ذوالعقده سنۀ 

  مؤلفه.

  توضیحات
 

xxxi  ق حکومت می کرد و در  ٩١٨تا  ٨٨٦سید منجم این رساله را به بایزید دوم سلطان عثمانی تقدیم کرده است که از سال
بایزید . حکومت صفویان در ایران در زمان فرمانروایی او آغاز شد. داشتزمان حیات پدرش در جنگ با اوزون حسن شرکت 

  .گیری کرد و در همان سال درگذشتم اول از سلطنت کنارهق به نفع پسرش سلطان سلی ٩١٨دوم در سال 
xxxii شودمنظور از مقیاس شاخص است که طول سایۀ آن اندازه گرفته می.  

xxxiii برای اطالع بیشتر دربارۀ روش دایرۀ هندی برای تعیین راستای . های نوع اول و نوع ثانی عمالً معادل یکدیگرندروش
  ).٣٤٠-٣٣٧یزدی، ص  ، نوشتۀ حمیدرضا گیاهی١٣٩١، ١٧، ج دانشنامۀ جهان اسالمدر  »دایرۀ هندی«ک .ر(نصف النهار 

xxxiv  دایر عبارت است از مقدار چرخش استوای آسمانی از طلوع آفتاب تا لحظۀ مورد نظر و فضل دایر عبارت است از کمان نیم
. درجه را به عنوان مثال گفته است ٢٠سید منجم در چهارمین روش امتحان درستی راستای نصف النهار . دایره منهای دایر

در واقع وقتی سمت خورشید در صبح و عصر نسبت به خط نصف النهار قرینه باشد، ارتفاع خورشید در صبح و عصر نیز باید 
  .برابر باشد

xxxv  شوددرجه بر حسب دقیقه درجه بندی می ٩٠در این ابزار ساده، زاویۀ:  
٥٤٠٠ = ٩٠ × ٦٠ 

xxxvi های زیرندصل دوم آمده معادل یکدیگر و قابل استخراج از رابطههای مختلفی که در فروش:  
= − ϕ + ε٩٠ حداکثر ارتفاع اول سرطان  

= − ϕ − ε٩٠ حداکثر ارتفاع اول جدی  
  :که از جمع آنها نتیجه می شود

ϕ) حداکثر ارتفاع سرطان+ حداکثر ارتفاع جدی ( = − ١
٢٩٠  

هرگاه . است) میل اعظم(درجه است میل دایرة البروج نسبت به استوای آسمانی  ٥/٢٣که حدود  εعرض جغرافیایی و  φدر اینجا 
 

                                                       
 افزوده شده است.» مقدارو «در حاشیه عبارت  .١
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درجه بکاهیم و این ارتفاع به دست آمده نسبت به افق شمالی خواهد  ١٨٠درجه بیشتر شود باید آن را از  ٩٠مقدار ارتفاع از 
  .بود

xxxvii  است) - ٥١°,٤١′(دانیم مقدار درست آن امروز می. 
xxxviii فاصلۀ ستاره از استوای آسمانی ) کمان(در اینجا . ها استفاده شده استهای فصل سوم به جای خورشید از ستارهدر روش
d در این صورت. است که در متن میل یا بعد کوکب از معدل النهار خوانده شده است :  

d= − ϕ +٩٠  ستاره) شبانروزی(حداکثر ارتفاع  

d= − ϕ −٩٠  ستاره) شبانروزی(حداکثر انحطاط  
ضمناً اگر ستاره در جنوب . درجه بکاهیم ١٨٠درجه شود باید آن را از  ٩٠در اینجا هم هرگاه کمان ارتفاع یا انحطاط بیشتر از     

شود و اگر انحطاط منفی باشد به ارتفاع ع منفی باشد به انحطاط تبدیل میاگر ارتفا. منفی خواهد بود dاستوای آسمانی باشد 
  .شودتبدیل می

چون سید منجم فاصلۀ آن را از نصف . وسط المنطقه ستارۀ میانی کمربند جبار است که نزدیک استوای آسمانی است    
درجه از استوای آسمانی یا قائد که ستارۀ  ٤٦مثال عیوق با فاصلۀ (درجه گرفته است باید منظورش ستارۀ دیگری  ٤٨النهار 

در واقع در شهر ادرنه ارتفاع نصف النهاری وسط . باشد) درجه از استوای آسمانی ٤٩انتهای دنبالۀ دب اکبر است با فاصلۀ 
  .درجه است و این ستاره در ادرنه ابدی الظهور نیست ٤٨المنطقه 

xxxix  ٦٧کندی، ص .  ه. کندی و م. ا. ا(درجه ذکر کرده است  ١٥را ) در سودان(عرض جغرافیایی بربره  زیج جدیدابن شاطر در .(
  .ظاهراً سید منجم به این زیج دسترسی داشته است

xl های توضیحهای مذکور در این فصل هم با فرمولروش VII مقدار دقیق عرض جغرافیایی استانبول . قابل تبیین است
  .جم به دست آورده است با تقریب خوبی قابل قبول استاست و مقداری که سید من ٤١,°٠′) قسطنطنیه(

xli  زیج مقادیری که برای طول جغرافیایی سمرقند، مراغه، دمشق، هرات و ساری ذکر شده تماماً منطبق بر مقادیر موجود در
های زیجپژوهشی نوین در برخالف آنچه در حاشیۀ نسخه آمده است و طبق نوشتۀ بنو وان دالن در . الغ بیگ است سلطانی

  . تدوین شده است) نه ساری(در هرات  زیج جامع سعیدی، )که هنوز منتشر نشده است( دروۀ اسالمی

  
  تشریح اآلالت فی شان االمتحانات نسخۀ ٢٩حاشیۀ صفحۀ 

ترجمۀ محمد باقری، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ( های دورۀ اسالمیپژوهشی در زیجادوارد استوارت کندی در کتاب 
که سید منجم در  زیج کریمیضمناً در هیچ منبع دیگری به . نام این زیج را بدون ذکر نام مؤلف آورده است) ١٣، ص ١٣٧٤

  . خوریم و این مطالب نیازمند جستجوی بیشتری استحاشیه آن را با عنوان رصد کریمی آورده بر نمی
xlii  ٤دقیقه است، تفاوت طول مربوط به  ٨درجه و  ٥٩چون مقدار میانگین حرکت خورشید بر دایرة البروج در یک شبانه روز 

 :آیدثانیه به روش زیر به دست می ٣٨دقیقه و 
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x := × ≅٣٨ ٨ ١٠٤ ٣٦٠ ٥٩ ٢٨
٦٠ ٦٠ ٦٠

 

, :چنین است های امروزیتفاوت طول جغرافیایی استانبول و ساری طبق اندازه گیری , ,′ ′ ′− =٥٣ ٥ ٢٦ ٤٥ ٢٦ ٢٠    
xliii  است، اشتباهاً سمرقند را آورده است زیج جامع سعیدیظاهراً سید منجم در اینجا به جای ساری که به گفتۀ خود او مبدأ.  

  
شبیه سازی نرم افزاری ماه گرفتگی در لحظۀ طلوع ماه به افق استانبول (قسطنطنیه)، 

  ).١٤٨٢اکتبر  ١٤( ٨٨٧رمضان  ١٤
xliv  ٢اگر هر

فرسنگ را معادل یک درجه بگیریم برای تعیین اینکه مسافتی روی زمین معادل چند درجه از کمان دایرۀ  ٩٢٢

٢عظیمه است باید آن را بر 
  :این کار معادل است با ضرب کردن آن مسافت در کسر زیر. تقسیم کنیم ٩٢٢

: =٢ ٩١ ٢٢
٩ ٢٠٠

   
  : از طرف دیگر

:
, ″ += + = = =′ ≅٢ ٤٤ ١٢٠ ٤٤ ١٦٤ ٨٢ ٩ ٩٢ ٤٤

٦٠ ٣٦٠٠ ٣٦٠٠ ٣٦٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠
   

گیرد، کاربرد این روش شود و مسافت تقریباً روی مدار عرضی قرار میروی خط استوا سنجیده می چون تفاوت طول جغرافیایی
  .برای محاسبۀ تفاوت طول خطای قابل توجهی خواهد داشت

xlv  در اینجا  »نصف مبلغ را بگیرند«جملۀ . رابطۀ فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه استفاده کرده استسید منجم در مورد اخیر از
  .زاید است

xlvi منظور از شکل عروس همان قضیۀ فیثاغورس است.  
xlvii  نوشتۀ تاریخ نجوم اسالمیبرای اطالع از تاریخچۀ اندازه گیری طول یک درجه از دایرۀ عظیمۀ کرۀ زمین نگاه کنید به ،

 .٣٥٩-٣٣٤، ص ١٣٤٩ترجمۀ احمد آرام، تهران، نالینو،  آلفونسو وکرل
xlviii  رسالۀ . هشت ابزار نجومی را توصیف کرده که نخستین آنها ذات الشعبتین است» شرح آالت رصد«جمشید کاشانی در رسالۀ

کاشانی را آقای ابوالقاسم قربانی در ) هلند(کاشانی به روسی، آلمانی و انگلیسی ترجمه شده و عکس نسخۀ موجود در لیدن 
در کتابخانۀ مدرسۀ عالی شهید مطهری  ٢,٥٥٥تصویر نسخۀ دیگری از این رساله که به شمارۀ . چاپ کرده است نامه

های غیاث الدین نامه: از سمرقند به کاشانموجود است و تنها نسخۀ دارای شکل ابزارهاست، در پیوست کتاب ) سپهساالر(
از توصیف . آمده است) ١٣٧٥به کوشش محمد باقری، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ( به پدرش جمشید کاشانی

آید که ذات الشعبتین مورد نظر کاشانی به طور ثابت در جای خود کاشانی و مقایسۀ ان با آنچه سید منجم آورده چنین بر می
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ای در آسمان با نشانه روی دو کار هر دو ابزار تعیین زاویه اما اساس. شود ولی نوع مورد نظر سید منجم سیار استنصب می
. خط کش است که یک سر آنها با لوال به هم وصل است و از طول ضلع سوم که متغیر است مقدار زاویه قابل تعیین است

  :توصیف کوتاه جمشید کاشانی چنین است

سطرۀ قایم به مسماری ترکیب ذات الشعبتین سه مسطره باشد یکی قایم بر سطح افق و دوم را بر م
کرده باشند و باید که طول مسطرۀ ثانی [از] دو گز[و] نیم کمتر نباشد و مابین دو قطب که محل مسمار 
است از مسطره و طول مسطرۀ ثالث به قدر وتر ربع دایره[ای] باشد که نصف قطر آن به قدر مابین 

شند و مسطرۀ ثالث منقسم کنند به هشتاد و پنج المسمارین بوده و دو لبنه بر مسطرۀ ثانی نصب کرده با
جزو به اجزائی که مابین قطب و راس مسطرۀ ثانی شصت جزو باشد و هر درجه به شصت دقیقه 

از منقسم کنند و ابتدای اعداد از نزد یک باشد و بعضی به جای مسطرۀ ثالث ربع حلقه نصب کنند. (
  .)١٤٨و  ١٤٦، ص  سمرقند به کاشان...

xlix دهد و برای دقت م در اینجا تعیین کمانی که سینوس آن معلوم است و سینوس کمانی را که معلوم است شرح میسید منج
  .کندکار از روش درونیابی استفاده می

l توجه کنید که مفهوم جیب شصت برابر سینوس است پس . دانیم که وتر هر کمان دو برابر سینوس نصف آن کمان استمی
  :شوددرجه می ١٥جیب 

sin /≅٦٠ ١٥ ١٥ ٥٢٩١٤    
′/ شودمیبه پایۀ شصتگانی  که پس از بردن ′′ ′′′١٥ ٣١ ٤٤ ٥٤ ٨. پس . ثالثه خطا دارد ٠/٢دهد تنها که سید منجم می مقداری

  .ثالثه خطا دارد ٤/٠طول وتری که محاسبه کرده است 
li  دهد که رقم ثالثه تر نشان میمحاسبۀ دقیق. است ٢٥ °٢١′ ٢٥″ ٣٣‴درجه  ٢٥برابر سینوس  ٦٠طبق محاسبۀ سید منجم

  .شودمی ٣٣است که بر اثر گرد کردن همان  ٦٧٢/٣٢
lii بنابراین برای تبدیل مدت زمانی برحسب ساعات به دایر . دایر عبارت است از مقدار چرخش استوای آسمانی در بازۀ مورد نظر

 ٢٤بر ) مقدار چرخش استوای آسمانی در یک شبانه روز( ٣٦٠تقسیم  از ١٥این عدد . ضرب کنیم ١٥باید تعداد ساعات را در 
 ١٥باید دایر را بر ) آیدکه بعداً در رساله می(برای تبدیل دایر به ساعات . به دست آمده است) های شبانه روزتعداد ساعت(

 .تقسیم کنیم
liii در واقع او . در دو جهت مختلف باشند نارساستها بیان سید منجم در مورد وقتی که بعد مرکب از طول و عرض باشد و عرض

را با ) ١λو  ٢λ(ها ها تقسیم به نسبت کند تا بتواند طول مربوط به هریک از عرضرا با توجه به عرض ABخواهد بعد می
  . قضیۀ فیثاغورس به دست آورد و با هم جمع کند

 
  .را از مربع جیب فاصله کم کند و جذر حاصل را بگیردها  توانست در این حالت مربع جیب مجموع عرض البته سید منجم می

liv  بطلمیوس به آن اشاره  مجسطینام دارد و به نوشتۀ نصیر الدین طوسی، در کتاب ) داری دو سوراخ(این ابزار ذات الثقبتین
، ٨سال ( نجومۀ رسالۀ کوتاه نصیرالدین طوسی در مجل. اندشده است و منجمان دورۀ اسالمی هم انواعی از آن را ذکر کرده

» رسالۀ خواجه نصیرالدین طوسی در ساخت ابزار مشاهدۀ خورشید گرفتگی«با عنوان ) ٢٨، ص١٣٧٨، خرداد ٩شمارۀ 
 



 

  

۲۰۴ 

  

از مقایسۀ توصیف سید منجم گیالنی و . چاپ شده است) گردآوری و نوشتۀ گروه تاریخ علم بنیاد دایرةالمعارف اسالمی(
  .منجم به رسالۀ طوسی دسترسی داشته و از آن تاثیر گرفته استرسد که سید نصیرالدین طوسی به نظر می

lv  ها که هندیان آن را یعنی یک نهم برج) نهُ بهر (=نهبهر ) ق ٣٧٠حدود ( ح العلومتیافمطبق نوشتۀ محمد بن احمد خوارزمی در
نیرین و جوزهر که در متن آمده ارتباط این اصطالح احکام نجومی با مفاهیم تقویم ). ٢١٥خوارزمی، ص (گویند نَوْبَهر می

  .است بر ما روشن نیست
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