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  *دی دربارۀ یاف گنج زیر خاک ْ ن         ِ رسالۀ ک  

  یو یانو، میچچارلز برنت، کیج یاماموتو
 1ترجمۀ زینب کریمیان

  مقدمۀ مترجم
دیابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن صباح 

 
  ک ن
ْ
ق) مشهور به فیلسوف ۱۸۵-۲۵۲(  ِ 

های مختلفی همچون طبیعیات، ریاضیات،  عرب، صاحب آثار متعددی در زمینه

قی بوده است. او ابتدا ساکن  فلسفه، زبان زشکی و موس اخت،  اسی، نجوم، نورش ش

س در بغداد علوم مختلفی فراگرفت و جایگ هبصره بود و س رجس زد خلفای  اه  ای 

رتو نور یکی از گام عباسی یافت. نظریه های مهم و اساسی در  های کندی دربارۀ 

اخت به حساب می آید. موضوع رسالۀ کندی دربارۀ یافتن گنج، همچون  تاریخ نورش

ر علومی که آنها را علوم خفیه می خوانیم (احکام نجوم، کیمیا و ...) از نظر  سا

ش امروزی ق شان دادن وجود چنین دا ست و معرفی آن، تنها به منظور  ابل تأیید ن

ه رکی داش   اند. رسائلی در دورۀ اسالمی است که با مباحث علمی فصل مش

  مقدمه
رای یافتن گنج  روش ر خاکهایی  رطرفدار بوده است.  دورۀ اسالمی، اغلب در ز و اروپای غربی 

ان در  عی از اعمال جادویی و دربارۀ ج شب  هزار و یکچندین داس جوی گنج، شامل طیف وس س

ان اری از این داس س شوند که در آن تصوری واقعی از یافتن هدایای  ها در مصر آغاز می غیبی است. 

ای و آثار ادبی  جویان حرفه گرانبها در مقبرۀ فراعنه موجود بود. چنین کاوشی به ظهور گروهی از گنج

نان نیز در پاسخ به چنین مطالبه ای انجامید. طالع قابل مالحظه ای بیکار نماندند و مقاالتی در چندین  ب

قلی در این کتاب راهنمای طالع نی و حتی رسائل مس ه شد. در میان آنها مقاالت  ب في معرفة باره نوش

خراج الکنز والدف عمر بن  مسائل في احکام النجوماز رسالۀ  نیفي معرفة الظفر بالکنز والدفو  نیإس

(زون والکنیفي الدففرخان و مقاالت پنجم ( سخۀ نیر في الدفآخ) و هفتم  ) کتاب ماشاءهللا در 

                                                        
رجمه * ست از این مقاله    :ا

Charles Burnett, Keiji Yamamoto and Michio Yano, “Al-Kindī on Finding Buried Treasure”, Arabic Science and 
Philosophy, vol. 7, 1997, pp. 57-90. 
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انبول، الله قل دیگری از ماشاءهللا به نام ۲۱۲۲لی  اس ۀ مس ای از  ، مقالهنوبایا والدففصل في الخ،  نوش

ش به  گنج یا دفینه                        ّ          شاگرد ماشاءهللا، ابو علی خی اط دربارۀ  ری به نام المسائلنام در کتا مسائل عن ، ا

اس در  کوفی و رساله بصیالخاز ابوالحسن بن  ابی  بایا واألعمالخالدفائن والکنوز وال ای از مؤلفی ناش

موجودند. در مقالۀ حاضر، آثاری دربارۀ این موضوع از فیلسوف  نیرسالة في أمر الدفپنج مقاله با عنوان 

ررسی  ر اواسط قرن نهم (سوم هجری) در بغداد می، که دکندیعرب، یعقوب بن اسحاق  ست،  ز

  شود.  می

ه است. در  ر آثارش را دربارۀ علوم طبیعی، فلسفه و کالم در قالب رسائل کوتاهی نگاش ش کندی ب

یا چیز گنج  -رود چیزی میان رسائل احکام نجوم او، رسالۀ کوتاهی هست دربارۀ اماکنی که گمان می

 مشابهی در مقالهدر آن مدفون ب -دیگر
 
                اشد. متن کامال
ً
ای از رسالۀ مفصل کندی در احکام نجوم به نام               

 ( چهل باب
 
 األربعون بابا
ً
نان  شود که طالع پوشانی میان این دو متن از اینجا معلوم می شود. هم دیده می )             ب

زدیکتر به  ر خاک، گاهی عبارتی  کوتاه کندی و در  رسالۀبعدی به هنگام نقل قول از کندی دربارۀ گنج ز

زدیکتر به مطلب موجود در رسالۀ  قصرانی که  را به کار میچهل باب  مواقع دیگر عبارتی 
 
           ردند. مثال
ً
          

س از  المسائل في علم احکام النجومرسالۀ  ر خاک  م نوشت، مقاله۸۹۲را اندکی  ای را به گنج ز

ه شده ا ر مبنای رسالۀ کوتاه کندی نوش  
 
                                      اختصاص داده که دقیقا
ً
از علی بن ابی  عارکتاب البست. اما                     

ر از رسالۀ ۱۱الرجال (قرن  رجمه  چهل بابم) متأ ش و  را بوده است. در مقالۀ حاضر هر دو متن و

  شده است.

نی از رسالۀ رجمۀ الت  1موجود است. یکی از آنها به دست هوگوی سانتاالیی چهل باب دو 
 
 ، احتماال
ً
        

انی۱۱۴۰در دهۀ  ری در مختصری از سه رساله دربارۀ  2ام و در تارازونای اس صورت گرفته که به عنوان ا

 
 
ری از ن  هم در ا

 
ه و بعدا  آراء احکام نجوم جای داش

ُ
                

ً
نی دیگر                                  رجمۀ الت ده گنجانده شده است.  س ه نو

رت کتونی انیا توسط شخصی به نام را رو در شمال اس  در همان زمان و جایی در سواحل ا 
 
                               ِ                                                تقریبا
ً
      3 

رفته تایی صورت پذ رت این رساله را به اصرار دوست مترجم خود، هرمان کاری رجمه کرد و 4است. را  ،

رای گنجاندن در گزیدۀ متونی دربارۀ  رت را  رجمۀ را ر خاک،  به دنبال آن، هرمان در فصلی دربارۀ گنج ز

اء مفقود (  .5) انتخاب کردDe occultisیافتن اش
  ون مشابهند:اصول توضیح داده شده در تمام این مت

ه باشد. در رسالۀ کوتاه  )۱ ی دربارۀ اینکه گنجی در مکانی خاص مدفون شده، داش ّ                                                                        ابتدا شخص باید شم                  

در نظر  کلی، مکان به صورت چهل بابکندی، این مکان به طور خاص یک بناست. اما در رسالۀ 

                                                        
1. Hugo of Santalla 
2. Tarazona 
3. Robert of Ketton 
4. Hermann of Carinthia 

سخه. ٥ رجمه رای اطالع از  نی، به صفحات  های خطی    اصل مقاله مراجعه شود. ۶۴-۶۳های الت
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رای اینکه معلوم شود آیا شم کسی درست است، شخص به دنبال سعد در طالع  گرفته شده است. 

توان  ). اگر آن را یافت، گنج همانجاست و ارزش آن را می١افزاید: یا یکی از اوتاد می البارعگردد ( می

س از آن به عنوان  شود که در  گنج در نظر گرفته می» شانگر«از طریق قدرت سعد معلوم کرد (که 

نی» دلیل«عربی   شود). نامیده می ’dux‘ و در الت

س باید بدانید ک )۲ رای یافتن گنج وجود دارد یا نه. اگر صاحب طالع و ماه هر دو در س ه آیا امیدی 

 حاکی از وجود گنج بود، آنگاه گنج را خواهید یافت. ٣یا قبول ٢اتصال
 
د، که قبال                                                 با دلیل باش
ً
                      

م  )۳ رس  شامل 
 
رای روندی مشروح است که لزوما             اینها مقدمات ضروری 
ً
نی در  طالع نمودار                                                 ب

س طول  ست که میمحدودۀ مکانی ا رةالبروج[دانیم گنجی در آن نهفته است. س ، عرض و ی]دا

ه میدلیل ارتفاع [زاویۀ]  ب محاس رت  کنیم. موقعیت دلیل با موقعیت گنج معادل خواهد بود. را به 

شان دهندۀ رئوس دوازده خانه (احکام نجومی) است، از مرکز محدوده رسم  ابتدا دوازده خط که 

س شود. در مو می م آن بنا به دو قسمت توسط خطی از در آن بنا، س رد بنا، این نقطۀ مرکزی با تقس

ر خط اول که آن را در نقطۀ میانی شود. نقطۀ طالع  اش قطع کند، مشخص می رسم خط دومی عمود 

ر مناطق، شرقی توضیح داده شده ر  کلیرین نقطه به صورت  در مورد بنا [همان] در است و در سا

  است.چهل باب  در

م این  س از نی نمودار طالعرس ) فوق ۱کنیم. چنانچه اصل ( مشخص می نمودار، مکان دلیل را در ب

ه باشد. اما دلیل در رسالۀ کوتاه کندی  را دنبال کنیم، این [مکان] باید در طالع (اولین خانه) قرار داش

نظر گرفته شده است. با معلوم  های دیگری در به طور ضمنی در مکانچهل باب صراحت و در  به

رج اره به کمک  توان مکان دلیل را در خانۀ احکام نجومی کشف کرد  ها و درجات، می کردن مکان س

رود گنج در آن مخفی باشد، یافت. در  آن محدوده، جایی که گمان می نمودارو مکان معادل را در 

صورت گرفته است. اما در  -خانه هارمچ سوم یا یک یک -تقریب با، این امر چهل بابمورد رسالۀ 

اره در منزلش پیدا می س خطی از مرکز بنا یا  رسالۀ کوتاه، [مکان] معادل با درجۀ دقیق س شود. س

م می ای که نمایان محدوده به نقطه رس اره است،  ر روی آن خط قرار  گر مکان س شود و گنج جایی 

 دارد.

ر روی این خط، عر )۴ شانگر را در نظر میرای یافتن مکان گنج  م  ض  گیریم. خط را به دو نیمه تقس

رةالبروجکنیم. نقطۀ مرکزی معادل است با مدار  می اره در آن صفر درجه است.  دا که عرض س

                                                        
گانۀ  های دوازده (غارب) و دهم (وتد السماء) از خانه های اول (طالع)، چهارم (وتد االرض)، هفتم . وتد به خانهوتداوتاد=جمع  .1

رةالبروج گفته می رۀ عظیمۀ افق و نصف شود. در واقع اوتاد محل دا رةالبروج با دو دا رخورد دا   النهار است. های 

د یا فاصلۀ آنها  .2   باشد. درجه ۱۲۰یا  ۹۰یا  ۶۰اتصال دو جرم آسمانی یعنی اینکه در حالت مقارنه یا مقابله باش

ن او را نماید تا او  .3 ش ارۀ] علوی بود و چون بدو پیوندد از آن بهرۀ خو ارۀ] سفلی به جایی باشد که بهرۀ [س قبول آن بود که [س

رد (   ).۴۹۵ص ، ۱۳۷۶الدین همایی، چاپ چهارم،  تصحیح جالل، التفهیمرا پذ
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ب معادل است با منتهی منتهی رت اره به سمت شمال (جایی که خط با  الیه آن نیز به  الیه عرض س

و به سمت جنوب (جایی که خط، لبۀ بنا یا محدوده را قطع کند)  مرکز بنا یا محدوده تالقی می

اره می رین مقدار عرض س ش رای مثال، اگر ب رین میزان عرض  5oای  کند).  ش باشد (که به هنگام ب

اره [در فاصلۀ] ماه اتفاق می رةالبروجشمال 5o افتد) و اگر آن س ه باشد، مکان گنج  دا قرار داش

اره [در فاصلۀ]  جایی است که خط مرکز آن بنا یا محدوده را قطع می جنوب  5oکند. اما اگر آن س

رةالبروج اره [در فاصلۀ]  دا  o2باشد، مکان گنج در انتهای دیگر خط است. اگر عرض همان س
گنج در فاصلۀ دو پنجم نقطۀ مرکزی خط تا مرکز بنا یا محدوده قرار دارد. این بار نیز  شمال باشد،

تچهل باب رسالۀ  س اره) به جای درجات صحبت  از  نۀ عرض س ش ها (یک سوم یا یک پنجم ب

 کند. می

شانگر مشخص می )۵ ر زمین به کمک ارتفاع  گیری  گردد. در این قسمت هیچ اندازه عمق گنج در ز

ر یا آب دقیقی به کار نمی ر نفوذناپذ س گ  ی میان س س رزمینی و سطح  رود و تنها عمق  های ز

 زمین مورد نیاز است.

خراج گنج باید مشخص  مسرانجا )۶  آنو آن وقتی است که ماه به همراه صاحب طالع  شودزمان اس

شان دهند. د و [زمان] مساعد را  شانگر باش  ساعت در اتصال یا قبول با 

در رسالۀ کوتاه، روند کار  ست.وا چهل بابر از رسالۀ  ر و دقیق ۀ کوتاه کندی مشروحرسالدر کل 

ت س ار راهگشاست و از درجات به جای  س های  با یک نمودار به کمک حروف توضیح داده شده که 

فاده شده است. احتمال دارد کندی در باب موجود در رسالۀ  ده باش چهل بابتقریبی اس د روند کوش

رای گنجی مدفون در بنا به کار می بندی و  رود) خالصه، جمع توصیف شده در رسالۀ کوتاه را (که تنها 

(به معنی خانه) اشاره شده که » دار«به » موضع«به جای [واژۀ]  چهل باب» ۱۲«ساده کند. در جملۀ 

  توجهی باشد. ممکن است ناشی از بی

ر  ست، اما تفس نی دقیق ن  دقیقی از متن عربی عرضه میرجمۀ الت
 
تا                           س
ً
فاده از       کند که امکان اس

رای طالع نان غربی، حداقل تا قرن  روش کندی را  رای  1م که ویلیام لیلی۱۷ب رت کتونی را  رجمۀ را

سی خود، یعنی  ۀ مشهور انگل شار] نوش حی طالع[ان نی مس  م) ربود، فراهم کرد.۱۶۴۷(لندن،  2ب

 رسالۀ کوتاه کندی -١
 الدفین فیها من کنز أو غیره  فيرسالۀ 

 
                           المواضع التی یظن أن
ّ
سخه یافت می                    شود: آکسفورد،  ، تنها در یک 

سخۀ مارش  س روزنتالم). ۱۲۴۲هـ.ق.=۶۴۰( ۱۹۶-۷ ص، ۶۶۳کتابخانۀ بودلیان،  این رساله را  فران

                                                        
1. William Lilly 
2. Christian Astrology 
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سخۀ خ2و فؤاد سزگین آن را در فهرست خود آورده است 1به اختصار معرفی کرده طی مارش شامل . 

سخۀ خطی  قی است. آثار دیگری در این  زشکی و موس مجموعۀ آثاری در نجوم، احکام نجوم، هندسه، 

سوب به اوست:   فقأل                               ٍ ت في صفیحة تنصبوا علی سطح مواز  في عمل الساعا ةرسال )۱نیز از کندی یا م

ر صفحه (رساله - ۵ صبه موازات افق)، ای  ای دربارۀ تعیین ساعات توسط ساعت آفتابی نصب شده 

سوب به کندی. ۱۹۰ فاده از اسطرالب مسطح  (رساله في عمل الصفیحة الجامع ةرسال) ۲، م ای دربارۀ اس

ری) ۳ (و بعد). ۲۰۵ صجامع)  ر الواحد إلی ذات العشکتاب المصوتات الو  ر االوتارة من ذات الو

ها همگی به خط  رای ده تار). این رساله(کتاب سازهای زهی از [سازهای] دارای یک تار تا [سازهای] دا

ه شده سخ پاکیزه کوتاه [مورد بحث] ما شامل نمودار دقیقی است. با این حال، این  رسالۀاند و  ای نوش

 تمامی این رساله به عنوان فصلی در  رساله
 
ختانه تقریبا ست. خوش                                   خالی از اشکال ن
ً
کتاب المسائل في                                     

خورد و تمام رسالۀ کوتاه با متن کتاب قصرانی،  م) به چشم می۸۹۲قصرانی (بعد از  علم احکام النجوم

انبول، حمیدیه  سخۀ اس رگ۸۲۲[موجود] در    ر  مقابله شده است.۷۵-ر۷۴های  ، 

 چهل بابباب موجود در رسالۀ  -٢
سخۀ خطی در کتابخانۀ خالدی اورشلیم، به شمارۀ  چهل بابرسالۀ  - .Astr-۲کندی تنها در یک 

رگ  ۳۵به صورت کامل موجود است. باب مربوط به گنج مدفون، به شمارۀ   ۲۱)۲( شت  صفحۀ 

م از رسالۀ  س رگ ب  بی چهل بابنوزدهم و صفحۀ روی 
 
   است. متن رساله ناخواناست و ظاهرا
ً
دقت                                  

سی شده و افتادگی ساخ شده و رونو رونو ختانه رسالۀ کندی به دفعات اس شت های زیادی دارد. خوش

سخه۱۱علی بن ابی الرجال (قرن  کتاب البارعدقیقی از این باب در  رلین،  م) موجود است. ما از  های 

رگ۵۸۹۲آلوارت  ریتانیا، افزونۀ ۳۳-پ۳۲های  ،  رگ۲۳۳۹۹پ و لندن، کتابخانۀ  پ ۴۲- پ۴۱های  ، 

فاده کرده سخۀ کتابخانۀ خالدی اس   ایم. رای اصالح 

  ۀ کوتاه کندیرسال -٣
روردگارا مرا با یاری خود کمک کن.] ب۱[   ه نام خداوند بخشایندۀ مهربان. 

ای مانند گنج و  رود در آن دفینه هایی که گمان می ] ابو یوسف یعقوب بن صباح کندی دربارۀ مکان۲[

  گوید: غیره باشد، چنین می

  کن. را تعیین اوتادبدانی که آیا در خانه، گنج یا چیز دیگری پنهان است یا نه، طالع و  بخواهی اگر] ۳[

ت و وو ق سعد به اندازۀ قدری پنهان است و یا چیز دیگر گنج جایافتی، در آن سعدی ] اگر در طالع،۴[

  .ارزش داردضعف آن، 

                                                        
1. Rosenthal, Franz, “From Arabic Books and Manuscripts II: Kindîana”, Journal of the American Oriental 

Society, 69 (1949), pp. 149-150. 
2. GAS, VII, p. 133, no. 15. 
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ر نحس قوی منحوس با] ۵[ ه شده یا ست و از شد، وجود گنج منتفی ااما اگر آن سعد در ا رداش آنجا 

ه رداش رش  ش   شده است. ب

  .همانجاست گنج، اگر آن سعد مسعود باشد] ۶[

  ، به صاحب طالع و قمر بنگر.نهیا  یابد بدان دست میبدانی آیا خواهان گنج خواهی  میاگر ] ۷[

ر  و سعدی این دون ایم] اگر ۸[ رق میدفینه  گنج یاکه داللت  رسی ب رارکند اتصال یا قبول   هباشد، دس

  شود. آن حاصل می

  .در غیر این صورت خالف آن خواهد بود] ۹[

ی موفقیت حاصل می۱۰[ س رشود ] چون دا م کن که در  خانه را به دو نیم ، خطی  ِ                    س م کند و ادامۀ ت            قس

م خانه به دو قسمت شودآن    .موجب تقس

س ۱۱[ ر آن  و تعیینخط را وسط ] س   کند. که همۀ خانه را قطعچنان رسم کن خطی عمود 

قیم به  چهار زاویۀ قائمه را به کمک خطوط] آنگاه هر یک از این ۱۲[ م کن مس سه زاویۀ مساوی تقس

  الیه خانه ادامه یابد. که تا منتهیچنان 

س بنگر به ۱۳[ ارۀ سعد است و در طالع یا یکی از همان که  شانگری] س بوده و در طالع  اوتادس

ش منظور را   شده است. خطی 

  را پیدا کن. سعد و درجۀ طالع، آنگاه فاصلۀ میان ای از سعد نبود شانهدر طالع،  اگر] ۱۴[

س ۱۵[ ر  که هر زاویۀ آن ها راآن درجاتو گانه  دوازده تعداد اقسام] س درجه است، شمارش کن. سی را

، رسد میآن  بهاین شمارش باید به هنگام ورود از در خانه در سمت چپ قرار گیرد و خطی که شمارش 

  کند. همان خطی است که از روی جایگاه گنج عبور می

زدی باشد، ای از آن راهنمایی گرفتهو اگر آنچه را که  ]۱۶[ طالع باشد،  در یا اوتادیا  سعدی است که 

م کن. این خط طولی را یافتی، چون   آن را به دو نیم تقس

م کن.۱۷[ اره تقس س هر یک از آن دو نیم را به تعداد تمام درجات عرض آن س   ] س

م می به دو نیم ای که خط د، از نقطهاشاگر عرض آن در شمال ب ]۱۸[ د  شود، تقس شانۀ مدار خورش که 

م ،است اره در زمانی که از مرکز خطوط تقس روج عبور  اجزاء عرض را به اندازۀ عرض آن س کنندۀ 

  .شمارکند،  می

د است تا انتهای خانه را به اندازۀ درجات  د، از نقطهاشب ی] و اگر [عرض] جنوب۱۹[ ای که مدار خورش

اره در نظر    ، همان مکان گنج است.الیه آن قرار دارد ای که در منتهی . نقطهگیریم میعرض س

د قرار دارد.بودعرض  فاقد اگر] ۲۰[  در مدار خورش
 
                          ، عینا
ً
        

اره در ۲۱[ س اوج آن از سطح زمین توجه کن. اگر س اره در فضا و س ] آنگاه به میزان حضیض س

زدیکی سطح زمین قرار دارد. رین میزان اوج خود باشد، آن گنج یا دفینه در  ش   ب
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اره در پ اگر] و ۲۲[   رین حد حضیضش باشد، هم سطح آب قرار دارد. ایینس

س نیاز۲۳[ ه  مند] و اگر میان آن دو باشد،    .استمحاس

و خطی که  فرض کنیم هنقطۀ  را باشد و وسط در خانه د جـ ب امربع   خانه به شکل اگررای مثال ] ۲۴[

مقتزوایای قائمه  هرا ب ابخط  م  را به دو نیم ز هی که خط ا شانهو  گیریمب ز هکند، خط  می س تقس

 بنامیم، کـ حکند، خط  میقطع  ودر نقطۀ آن را با زوایای قائمه  که ز و هقاطع خط و خط  دانیمب و کند، می

رج را در  کـ و هزاویۀ  راگیرد،  ر میسه   ی(نقطۀ  ی و ط) و زاویۀ اهر روی خط  ط(نقطۀ  وط هزاویۀ  ز

رند و ه کـ و ی) و زاویۀ ادر روی خط  را ر می ربا هم  رج را در  را ماه  شانگرگیرد.  یک از زوایا یک 

س از طرف چپ در، به اندازۀ  درجه در نظر می ۴۵و فاصلۀ آن تا طالع را  درجه از سمت  ۴۵گیریم. س

 وا طکه همان زاویۀ را  وی طو نصف زاویۀ  وط ه. به همراه آن تمام زاویۀ داریم منظور میچپ طالع 

  .قرار دارد اوگوییم دفینه روی خط  گیریم و می در نظر می است،

س خط ۲۵[ م می لرا در نقطۀ  او] س مدار  لکنیم نقطۀ  کنیم. فرض می به دو بخش مساوی تقس

رین مقدار عرض آن  ش شانگر، و ب د، و ماه    درجه است. ۵خورش

له، عرض آن در شمال به اندازۀ ۲۶[ ررسی مس به اندازۀ دو  لاشد، از سمت نقطۀ درجه ب ۲] اگر هنگام 

کند،  ، دو پنجم را جدا میلگیریم. در این صورت عالمتی که از سمت  را در نظر می و لپنجم خط 

  است. مگوییم مکان گنج در محل  گیریم و می می منقطۀ 

شانگر مسعودی باشد و صاحب طالع آن وقت ۲۷[ خراج گنج باید ماه متصل به  رای انتخاب زمان اس  [

زدیک رقرار باشد، به یقین  شانگر مسعودی باشد و چنانچه هر دوی اینها    متصل به 
 
 ر است. و جدا
ً
             

خراج گنج،  را در غیر این ص اوتادبپرهیز از اینکه در زمان اس د. ز ورت، موانعی رخ در نحوست باش

یجه را مختل می می رسی به ن   کند. دهد که دس

روردگار جهانیان است.۲۸[ د و حمد فراوان خداوندی راست که    ] کالم به پایان رس

  
ل   چهل بابرسالۀ  موجود در از متن: ١ش

 ب ه ط ا

 ح
 و

 د ز ج

 ک

 ل ی
 م
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  .ای مانند گنج و غیره باشد در آن دفینهرسد  ] باب سی و پنجم دربارۀ جایگاهی که به نظر می۱[

  کن. را تعیین اوتادبدانی که آیا در خانه، گنج یا چیز دیگری پنهان است یا نه، طالع و  بخواهی ] اگر۲[

ت و وو ق سعد دازۀ قدربه انی پنهان است و یا چیز دیگر گنج جایافتی، در آن سعدی اگر در طالع،] ۳[

  .ارزش داردضعف آن، 

ر نحس قوی منحوس] ۴[ هان خود باشد، وجود گنج منتفی است و از مک اما اگر آن سعد در ا  رداش

ه شده یا  رداش رش  ش   شده است.ب

  ست.همانجا گنج، اگر آن سعد مسعود باشد] ۵[

  ، به صاحب طالع و قمر بنگر.خیریا  یابد بدان دست میبدانی که آیا خواهان گنج خواهی  اگر می] ۶[

ر  و سعدی این دون ایم] اگر ۷[ رقرار میدفینه و گنج که داللت  رسی ب کند اتصال و قبول   هباشد، دس

  شود. آن حاصل می

  .در غیر این صورت خالف آن خواهد بود] ۸[

ی که گنج دست۹[ س س آن مکان را از مرکز به اطرافش ب ] هرگاه دا ه دوازده بخش با یافتنی است، 

م کن.   زوایای مساوی، تقس

اره است، به اندازه۱۰[ رجی را که در آن س س از مرکز، خطی رسم کن که زاویۀ  رجش  ] س ای که در 

م کند.   حرکت کرده است، تقس

س خط مزبور یک سوم زاویه را جدا می۱۱[ اره] یک سوم آن را طی کرد،  کند و اگر یک  ] اگر [س

شود و زاویۀ میان دو انتهای  کند] که از مرکز رسم می مود، [خط] یک چهارم آن را [جدا میچهارم آن را پی

رج می شانگر گنج در  م می رج را به اندازۀ درجاتی که  رج را  پیماید، تقس کند. چنانچه یک سوم 

م می شانگر در آن قرار دارد و آن را تقس رجی را که  در یک سوم آن کند،  پیموده باشد، خطی که زاویۀ 

  قرار دارد.

شانگر از درجۀ طالع همان فاصلۀ ۱۲[ ] نقطۀ طالع، متناظر با شرق این خانه است و فاصلۀ صاحب 

  گنج از مشرق است.

زدیک ]۱۳[ ر روی آن قرار دارد  ی بدانی که آیا [گنج] به مرکز خطی که  ر است یا به انتهای  اگر خواس

ر روی آن قرار دار م کن. آن عالمت آن، خطی را که  رةالبروجد، به دو نیم تقس   شود. می دا

اره در عرض شمالی قرار دارد یا جنوبی.۱۴[ س بنگر که آیا س   ] س

رین ۱۵[ ش س در سمت شمال آن عالمت قرار دارد و مرکز آن در فاصلۀ ب ] اگر عرض آن شمالی باشد، 

رای مثال اگر عرضش  اره واقع است.  درجه باشد، آن خط را به پنج قسمت  ۵مقدار درجۀ عرض آن س

م می   کنیم. مساوی تقس

روج مایل باشد، به اندازۀ آن از خط جدا می۱۶[ کنیم. اگر میزان این تمایل  ] اگر اندکی به سوی کمربند 
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روج قرار داشت، به اندازۀ یک پنجم  ر روی کمربند  به اندازۀ یک پنجم عرض باشد، از آن عالمتی که 

  شماریم. رکز تا عالمت قرار دارد، میاز خطی که از م

ت [می۱۷[ س   شماریم]. ] اگر در فاصلۀ یک سوم آن بود، به اندازۀ یک سوم و هرچه بود، به همین 

ر اساس اندازه۱۸[   شماریم]. اش در سمت جنوب [می ] اگر در جنوب قرار دارد، 

ر اساس اندازه۱۹[   شماریم]. اش در سمت شمال [می ] اگر در شمال قرار دارد، 

روج قرار داشت، و تمایل آن به سمت شمال و به سمت جنوب نبود، دفینه در ۲۰[ ر روی کمربند  ] اگر 

م می   کند. مکان عالمتی قرار دارد که خط را به دو نیمه تقس

ر  این اساس، عمق گنج از سطح زمین معلوم ۲۱[ س به نقطۀ اوج و حضیض آن در فضا بنگر.  ] س

  شود. می

ر یا آب  در فاصلۀ میانی قرار دارد، گنج در نیمه ] اگر۲۲[ گی نفوذناپذ ای میان سطح زمین و صخرۀ س

  قرار دارد.

ر یا پایین۲۳[ ر از فاصلۀ میانی قرار داشت، ارتفاع گنج از آن مکان به همان  ] اگر نقطۀ مزبور باال

ش اندازه   ر دربارۀ آن توضیح دادیم. ای است که پ

رای انتخاب ز۲۴[ شانگر مسعودی باشد و صاحب طالع آن وقت ]  خراج گنج باید ماه متصل به  مان اس

زدیک رقرار باشد، به یقین  شانگر مسعودی باشد و اگر هر دوی اینها   بپرهیز  متصل به 
 
        ر است. و جدا
ً
             

خراج گنج،  را در غیر این صورت، موانعی رخ می اوتاداز اینکه در زمان اس د. ز  دهد در نحوست باش

یجه را مختل می رسی به ن   کند. که دس

  


