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ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺘﺮﺟﻢ

ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن

1

ْ
اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ِﮐﻨﺪی )۲۵۲-۱۸۵ق( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف
ﻋﺮب ،ﺻﺎﺣﺐ آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت ،رﯾﺎﺿﯿﺎت،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ،زﺑﺎن ﺷ ﺎﺳﯽ ،ﻧﺠﻮم ،ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ ،ﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻮﺳ ﻘﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .او اﺑﺘﺪا ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻮد و ﺳ ﺲ در ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺮﺟﺴ ﻪای ﺰد ﺧﻠﻔﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮرﺷ ﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ ،ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﺎ ﺮ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻋﻠﻮم ﺧﻔﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ )اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﮐﯿﻤﯿﺎ و  (...از ﻧﻈﺮ
دا ﺶ اﻣﺮوزی ﻗ ﺎﺑﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧ ﺴﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺸﺎن دادن وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
رﺳﺎﺋﻠﯽ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻞ ﻣﺸ ﺮﮐﯽ داﺷ ﻪاﻧﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
روشﻫﺎﯾﯽ ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک ،اﻏﻠﺐ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ داﺳ ﺎن در ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ درﺑﺎرۀ ﺟﺴ ﺠﻮی ﮔﻨﺞ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳ ﻌﯽ از اﻋﻤﺎل ﺟﺎدوﯾﯽ و

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

ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﻣﻘﺒﺮۀ ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎوﺷﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﻨﺞﺟﻮﯾﺎن ﺣﺮﻓﻪای و آﺛﺎر ادﺑﯽ

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ و ﺣﺘﯽ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴ ﻘﻠﯽ در اﯾﻦﺑﺎرﻩ ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
إﺳ ﺨﺮاج اﻟﮑﻨﺰ واﻟﺪﻓﯿﻦ و ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﮑﻨﺰ واﻟﺪﻓﯿﻦ از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ

ﻓﺮﺧﺎن و ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻢ )ﻓﻲ اﻟﺪﻓﯿﻦ واﻟﮑﻨﻮز( و ﻫﻔﺘﻢ )آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﯿﻦ( ﮐﺘﺎب ﻣﺎﺷﺎءﷲ در ﺴﺨﮥ
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺮﺟﻤﻪا ﺴﺖ از:

Charles Burnett, Keiji Yamamoto and Michio Yano, “Al-Kindī on Finding Buried Treasure”, Arabic Science and
Philosophy, vol. 7, 1997, pp. 57-90.
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮانkarimian.zeinab@gmail.com ،

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

رﺳﺎﻟﮥ ِﮐ ْﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

*

٩١

اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ،ﻻﻟﻪﻟﯽ  ،۲۱۲۲ﻧﻮﺷ ﮥ ﻣﺴ ﻘﻞ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﺷﺎءﷲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺎﯾﺎ واﻟﺪﻓﻮن ،ﻣﻘﺎﻟﻪای از
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺎﺷﺎءﷲ ،اﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺧﯿّﺎط درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ دﻓﯿﻨﻪ در ﮐﺘﺎ ﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ا ﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ
اﻟﺪﻓﺎﺋﻦ واﻟﮑﻨﻮز واﻟﺨﺒﺎﯾﺎ واﻷﻋﻤﺎل از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﺼﯿﺐ ﮐﻮﻓﯽ و رﺳﺎﻟﻪای از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷ ﺎس در

ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﺪﻓﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ،آﺛﺎری درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻓﯿﻠﺴﻮف

ﻋﺮب ،ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی ،ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ )ﺳﻮم ﻫﺠﺮی( در ﺑﻐﺪاد ﻣﯽز ﺴﺖ ،ﺮرﺳﯽ

ﻣﯽﺷﻮد.

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

ﻣﯿﺎن رﺳﺎﺋﻞ اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم او ،رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ درﺑﺎرۀ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﭼﯿﺰی -ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ
ً
دﯾﮕﺮ -در آن ﻣﺪﻓﻮن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻨﺪی در اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم
ً
ﭼﻬﻞ ﺑﺎب )اﻷرﺑﻌﻮن ﺑﺎﺑﺎ( دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک ،ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی و در
ً
ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻗﺼﺮاﻧﯽ ﮐﻪ

٩٢

رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم را اﻧﺪﮐﯽ ﺲ از ۸۹۲م ﻧﻮﺷﺖ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک
ً
اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎرع از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ

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

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

1

دو ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻮﮔﻮی ﺳﺎﻧﺘﺎﻻﯾﯽ  ،اﺣﺘﻤﺎﻻ

در دﻫﮥ ۱۱۴۰م و در ﺗﺎرازوﻧﺎی اﺳ ﺎﻧﯿﺎ 2ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ا ﺮی در ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ
ً
ُ
آراء اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ﺟﺎی داﺷ ﻪ و ﺑﻌﺪا ﻫﻢ در ا ﺮی از ﻧﻪ ﻧﻮ ﺴ ﺪﻩ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ً
3
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن و ﺟﺎﯾﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اِ ﺮو در ﺷﻤﺎل اﺳ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم را ﺮت ﮐﺘﻮﻧﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬ ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .را ﺮت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ اﺻﺮار دوﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮد ،ﻫﺮﻣﺎن ﮐﺎرﯾ ﺘﺎﯾﯽ ،4ﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﻫﺮﻣﺎن در ﻓﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺞ ز ﺮ ﺧﺎک ،ﺮﺟﻤﮥ را ﺮت را ﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن در ﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﺘﻮﻧﯽ درﺑﺎرۀ

ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷ ﺎء ﻣﻔﻘﻮد ) (De occultisاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.5

اﺻﻮل ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ:
 (۱اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ّ
ﺷﻤ ﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻩ ،داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ

ﮐﻨﺪی ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﯾﮏ ﺑﻨﺎﺳﺖ .اﻣﺎ در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ،ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ
1. Hugo of Santalla
2. Tarazona
3. Robert of Ketton
4. Hermann of Carinthia

 .٥ﺮای اﻃﻼع از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻻﺗ ﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت  ۶۴-۶۳اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ً

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﯾﺎ ﺷﻢ ﮐﺴﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻌﺪ در ﻃﺎﻟﻊ

از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪرت ﺳﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮد )ﮐﻪ ﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » ﺸﺎﻧﮕﺮ« ﮔﻨﺞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در

ﻋﺮﺑﯽ »دﻟﯿﻞ« و در ﻻﺗ ﻨﯽ ’ ‘duxﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد(.

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

 (۲ﺳ ﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐ ﻪ آﯾﺎ اﻣﯿﺪی ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﻨﺞ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ و ﻣﺎﻩ ﻫﺮ دو در
ً
اﺗﺼﺎل ٢ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ٣ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷ ﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﮔﻨﺞ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎﻩ ﮔﻨﺞ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ً
 (۳اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺿﺮوری ﺮای روﻧﺪی ﻣﺸﺮوح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺮﺳ ﻢ ﻧﻤﻮدار ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ در

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

ﻣﯽﮔﺮدد )اﻟﺒﺎرع ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﺗﺎد .(١اﮔﺮ آن را ﯾﺎﻓﺖ ،ﮔﻨﺞ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ و ارزش آن را ﻣﯽﺗﻮان

ﻣﺤﺪودۀ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮔﻨﺠﯽ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳ ﺲ ﻃﻮل ]دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ[ ،ﻋﺮض و

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

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

ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﻘﺴ ﻢ آن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﯽ از در آن ﺑﻨﺎ ،ﺳ ﺲ
رﺳﻢ ﺧﻂ دوﻣﯽ ﻋﻤﻮد ﺮ ﺧﻂ اول ﮐﻪ آن را در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽاش ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻘﻄﮥ ﻃﺎﻟﻊ

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

در ﭼﻬﻞ ﺑﺎب اﺳﺖ.

ﺲ از ﺮﺳ ﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ،ﻣﮑﺎن دﻟﯿﻞ را در ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ ) (۱ﻓﻮق

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

ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ و در ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم

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

و ﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل را در ﻧﻤﻮدار آن ﻣﺤﺪودﻩ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﮔﻨﺞ در آن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ .در

ﻣﻮرد رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ -ﯾﮏﺳﻮم ﯾﺎ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻧﻪ -ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ] ،ﻣﮑﺎن[ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ درﺟﮥ دﻗﯿﻖ ﺳ ﺎرﻩ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺳ ﺲ ﺧﻄﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ

ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ﻣﮑﺎن ﺳ ﺎرﻩ اﺳﺖ ،ﺮﺳ ﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻨﺞ ﺟﺎﯾﯽ ﺮ روی آن ﺧﻂ ﻗﺮار
دارد.

 (۴ﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ ﺮ روی اﯾﻦ ﺧﻂ ،ﻋﺮض ﺸﺎﻧﮕﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻂ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪار دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﮐﻪ ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ در آن ﺻﻔﺮ درﺟﻪ اﺳﺖ.

 .1اوﺗﺎد=ﺟﻤﻊ وﺗﺪ .وﺗﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اول )ﻃﺎﻟﻊ( ،ﭼﻬﺎرم )وﺗﺪ اﻻرض( ،ﻫﻔﺘﻢ )ﻏﺎرب( و دﻫﻢ )وﺗﺪ اﻟﺴﻤﺎء( از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دوازدﻩﮔﺎﻧﮥ
دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ اوﺗﺎد ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺮﺧﻮرد دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎ دو دا ﺮۀ ﻋﻈﯿﻤﮥ اﻓﻖ و ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ.
 .2اﺗﺼﺎل دو ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮥ آﻧﻬﺎ  ۶۰ﯾﺎ  ۹۰ﯾﺎ  ۱۲۰درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﻗﺒﻮل آن ﺑﻮد ﮐﻪ ]ﺳ ﺎرۀ[ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮۀ ]ﺳ ﺎرۀ[ ﻋﻠﻮی ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺪو ﭘﯿﻮﻧﺪد از آن ﺑﻬﺮۀ ﺧﻮ ﺸ ﻦ او را ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ او
را ﭘﺬ ﺮد )اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،۱۳۷۶ ،ص .(۴۹۵

٩٣

ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ( و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ،ﻟﺒﮥ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ را ﻗﻄﻊ

ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩای  5oﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺮض
ﻣﺎﻩ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ( و اﮔﺮ آن ﺳ ﺎرﻩ ]در ﻓﺎﺻﻠﮥ[  5oﺷﻤﺎل دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﻗﺮار داﺷ ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰ آن ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺳ ﺎرﻩ ]در ﻓﺎﺻﻠﮥ[  5oﺟﻨﻮب

دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ در اﻧﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻂ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﺮض ﻫﻤﺎن ﺳ ﺎرﻩ ]در ﻓﺎﺻﻠﮥ[ 2o

ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺞ در ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻂ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﻩ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ

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

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 (۵ﻋﻤﻖ ﮔﻨﺞ در ز ﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺗﻔﺎع ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﯿﭻ اﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی

دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرود و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻖ ﺴ ﯽ ﻣﯿﺎن ﺳ ﮓ ﺴ ﺮ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬ ﺮ ﯾﺎ آبﻫﺎی ز ﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

٩۴

 (۶ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ آن
ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺎ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ و ]زﻣﺎن[ ﻣﺴﺎﻋﺪ را ﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

در ﮐﻞ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪی ﻣﺸﺮوح ﺮ و دﻗﯿﻖ ﺮ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب اوﺳﺖ .در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ،روﻧﺪ ﮐﺎر

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

ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺳ ﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻨﺪی در ﺑﺎب ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﮐﻮﺷ ﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ روﻧﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪﻩ در رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ را )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺮای ﮔﻨﺠﯽ ﻣﺪﻓﻮن در ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود( ﺧﻼﺻﻪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و

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

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ً

ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻧ ﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻔﺴ ﺮ ﺴ ﺘﺎ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳ ﻔﺎدﻩ از

روش ﮐﻨﺪی را ﺮای ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻗﺮن ۱۷م ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻟﯿﻠﯽ 1ﺮﺟﻤﮥ را ﺮت ﮐﺘﻮﻧﯽ را ﺮای

]اﻧ ﺸﺎر[ ﻧﻮﺷ ﮥ ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎﻟﻊﺑ ﻨﯽ ﻣﺴ ﺤﯽ) 2ﻟﻨﺪن۱۶۴۷ ،م( رﺑﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

 -١رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪی
ّ

رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﯽ ﯾﻈﻦ أن اﻟﺪﻓﯿﻦ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﮐﻨﺰ أو ﻏﯿﺮﻩ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺴﺨﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد :آﮐﺴﻔﻮرد،

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﻮدﻟﯿﺎن ،ﺴﺨﮥ ﻣﺎرش  ،۶۶۳ص ۶۴۰) ۱۹۶-۷ﻫـ.ق۱۲۴۲=.م( .ﻓﺮاﻧ ﺲ روزﻧﺘﺎل اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را

1. William Lilly
2. Christian Astrology

ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ 1و ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد آوردﻩ اﺳﺖ .2ﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﺎرش ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮاز ﻸﻓﻖ
ﻧﯿﺰ از ﮐﻨﺪی ﯾﺎ ﻣ ﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ (۱ :رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﯿﺤﺔ ﺗﻨﺼﺒﻮا ﻋﻠﯽ ﺳﻄﺢ ٍ
)رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺮ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﻖ( ،ص -۵
ﺟﺎﻣﻊ( ص ) ۲۰۵و ﺑﻌﺪ( (۳ .ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺼﻮﺗﺎت اﻟﻮ ﺮﯾﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻮ ﺮ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﯽ ذات اﻟﻌﺸﺮ اﻻوﺗﺎر

)ﮐﺘﺎب ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ از ]ﺳﺎزﻫﺎی[ دارای ﯾﮏ ﺗﺎر ﺗﺎ ]ﺳﺎزﻫﺎی[ دارای دﻩ ﺗﺎر( .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

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

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

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

ﺴﺦ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩای ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪﻩاﻧﺪ و رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ]ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ[ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدار دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ
ً
رﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧ ﺴﺖ .ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻠﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ

ﻋﻠﻢ اﺣﮑﺎم اﻟﻨﺠﻮم ﻗﺼﺮاﻧﯽ )ﺑﻌﺪ از ۸۹۲م( ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﺮاﻧﯽ،
]ﻣﻮﺟﻮد[ در ﺴﺨﮥ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ،ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ  ،۸۲۲ﺮگﻫﺎی ۷۴ر۷۵-ر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

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

) ۲۱(۲ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﻣﺪﻓﻮن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ  ۳۵ﺻﻔﺤﮥ ﺸﺖ ﺮگ
ً
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺻﻔﺤﮥ روی ﺮگ ﺑ ﺴ ﻢ از رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب اﺳﺖ .ﻣﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﯽدﻗﺖ

روﻧﻮ ﺴﯽ ﺷﺪﻩ و اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺧﻮﺷ ﺨﺘﺎﻧﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻨﺪی ﺑﻪ دﻓﻌﺎت اﺳ ﺴﺎخ ﺷﺪﻩ و روﻧﻮﺷﺖ

دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎب در ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺎرع ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺮﺟﺎل )ﻗﺮن ۱۱م( ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎ از ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺮﻟﯿﻦ،

آﻟﻮارت  ،۵۸۹۲ﺮگﻫﺎی ۳۲پ۳۳-پ و ﻟﻨﺪن ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﻓﺰوﻧﮥ  ،۲۳۳۹۹ﺮگﻫﺎی ۴۱پ۴۲-پ
ﺮای اﺻﻼح ﺴﺨﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟﺪی اﺳ ﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩاﯾﻢ.

 -٣رﺳﺎﻟﮥ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪی
] [۱ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﻬﺮﺑﺎن .ﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﺎری ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻦ.

] [۲اﺑﻮ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺻﺒﺎح ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود در آن دﻓﯿﻨﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺞ و
ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

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

] [۴اﮔﺮ در ﻃﺎﻟﻊ ،ﺳﻌﺪی ﯾﺎﻓﺘﯽ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺪر ﺳﻌﺪ و ﻗﻮت و

ﺿﻌﻒ آن ،ارزش دارد.

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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] [۵اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﺳﻌﺪ در ا ﺮ ﻧﺤﺲ ﻗﻮی ﻣﻨﺤﻮس ﺑﺎ ﺷﺪ ،وﺟﻮد ﮔﻨﺞ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺮداﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ
ﺑ ﺸ ﺮش ﺮداﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

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

] [۷اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻨﺞ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ و ﻗﻤﺮ ﺑﻨﮕﺮ.

] [۸اﮔﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو و ﺳﻌﺪی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺮ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ دﻓﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ

آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

] [۹در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻨﺪ و اداﻣﮥ
] [۱۰ﭼﻮن دا ﺴ ﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻄﯽ ﺮﺳ ﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ِ
آن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴ ﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮد.

] [۱۱ﺳ ﺲ وﺳﻂ ﺧﻂ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺧﻄﯽ ﻋﻤﻮد ﺮ آن ﭼﻨﺎن رﺳﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻪ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.

] [۱۲آﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر زاوﯾﮥ ﻗﺎﺋﻤﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻄﻮط ﻣﺴ ﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ زاوﯾﮥ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

] [۱۳ﺳ ﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳ ﺎرۀ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ و در ﻃﺎﻟﻊ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﺗﺎد ﺑﻮدﻩ و در ﻃﺎﻟﻊ
٩۶

ﺧﻄﯽ ﺮا ﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

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

] [۱۵ﺳ ﺲ ﺗﻌﺪاد اﻗﺴﺎم دوازدﻩﮔﺎﻧﻪ و درﺟﺎت آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻫﺮ زاوﯾﮥ آن ﺮا ﺮ ﺳﯽ درﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎرش ﮐﻦ.
اﯾﻦ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود از در ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ،

ﻫﻤﺎن ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﮔﻨﺞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

] [۱۶و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از آن راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪای ،ﺳﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺰدی ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اوﺗﺎد ﯾﺎ در ﻃﺎﻟﻊ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﻂ ﻃﻮﻟﯽ را ﯾﺎﻓﺘﯽ ،آن را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ.

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

] [۱۸اﮔﺮ ﻋﺮض آن در ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ ﺧﻂ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺸﺎﻧﮥ ﻣﺪار ﺧﻮرﺷ ﺪ

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

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺸﻤﺎر.

] [۱۹و اﮔﺮ ]ﻋﺮض[ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪار ﺧﻮرﺷ ﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ درﺟﺎت

ﻋﺮض ﺳ ﺎرﻩ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻧﻘﻄﻪای ﮐﻪ در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ آن ﻗﺮار دارد ،ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ اﺳﺖ.
ً
] [۲۰اﮔﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺮض ﺑﻮد ،ﻋﯿﻨﺎ در ﻣﺪار ﺧﻮرﺷ ﺪ ﻗﺮار دارد.

] [۲۱آﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﯿﺾ ﺳ ﺎرﻩ در ﻓﻀﺎ و ﺳ ﺲ اوج آن از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ .اﮔﺮ ﺳ ﺎرﻩ در
ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اوج ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮔﻨﺞ ﯾﺎ دﻓﯿﻨﻪ در ﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد.

] [۲۲و اﮔﺮ ﺳ ﺎرﻩ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺣﻀﯿﻀﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار دارد.

] [۲۴ﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ابﺟـد ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﻂ در ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻘﻄﮥ ه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻄﯽ ﮐﻪ

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

] [۲۳و اﮔﺮ ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺎﺷﺪ ،ﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳ ﻪ اﺳﺖ.

ﺧﻂ اب را ﺑﻪ زواﯾﺎی ﻗﺎﺋﻤﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ هز ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﻂ هز را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ

زاوﯾﮥ هوﮐـ ﺳﻪ ﺮج را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ز ﺮا زاوﯾﮥ هوط )ﻧﻘﻄﮥ ط ﺮ روی ﺧﻂ اه( و زاوﯾﮥ طوی )ﻧﻘﻄﮥ ی

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﺧﻂ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻂ هوز ﮐﻪ آن را ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻗﺎﺋﻤﻪ در ﻧﻘﻄﮥ و ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ حﮐـ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ،

ﺮ روی ﺧﻂ اد( و زاوﯾﮥ یوﮐـ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺮا ﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از زواﯾﺎ ﯾﮏ ﺮج را در ﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺸﺎﻧﮕﺮ را ﻣﺎﻩ

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

ﭼﭗ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽدارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ آن ﺗﻤﺎم زاوﯾﮥ هوط و ﻧﺼﻒ زاوﯾﮥ طوی را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زاوﯾﮥ طوا

اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ دﻓﯿﻨﻪ روی ﺧﻂ او ﻗﺮار دارد.

] [۲۵ﺳ ﺲ ﺧﻂ او را در ﻧﻘﻄﮥ ل ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻘﻄﮥ ل ﻣﺪار
ﺧﻮرﺷ ﺪ ،و ﻣﺎﻩ ﺸﺎﻧﮕﺮ ،و ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺮض آن  ۵درﺟﻪ اﺳﺖ.

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

ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻂ لو را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ل ،دو ﭘﻨﺠﻢ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻧﻘﻄﮥ م ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﮑﺎن ﮔﻨﺞ در ﻣﺤﻞ م اﺳﺖ.

٩٧

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

ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺰدﯾﮏ ﺮ اﺳﺖ .و ﺟﺪا
ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ،اوﺗﺎد در ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ .ز ﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧ ﯿﺠﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

] [۲۸ﮐﻼم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳ ﺪ و ﺣﻤﺪ ﻓﺮاوان ﺧﺪاوﻧﺪی راﺳﺖ ﮐﻪ ﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ.
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ﺷ ﻞ  :١از ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻟﮥ ﭼﻬﻞ ﺑﺎب

ً

] [۱ﺑﺎب ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در آن دﻓﯿﻨﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺞ و ﻏﯿﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

] [۲اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﻃﺎﻟﻊ و اوﺗﺎد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻦ.

] [۳اﮔﺮ در ﻃﺎﻟﻊ ،ﺳﻌﺪی ﯾﺎﻓﺘﯽ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﺪر ﺳﻌﺪ و ﻗﻮت و

ﺿﻌﻒ آن ،ارزش دارد.

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

ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑ ﺸ ﺮش ﺮداﺷ ﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

] [۵اﮔﺮ آن ﺳﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺞ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ.

] [۶اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﻨﺞ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ  ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ و ﻗﻤﺮ ﺑﻨﮕﺮ.

] [۷اﮔﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو و ﺳﻌﺪی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺮ ﮔﻨﺞ و دﻓﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺗﺼﺎل و ﻗﺒﻮل ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ

آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

] [۸در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

] [۹ﻫﺮﮔﺎﻩ دا ﺴ ﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺞ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺲ آن ﻣﮑﺎن را از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ دوازدﻩ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
زواﯾﺎی ﻣﺴﺎوی ،ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ.
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] [۱۰ﺳ ﺲ از ﻣﺮﮐﺰ ،ﺧﻄﯽ رﺳﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ زاوﯾﮥ ﺮﺟﯽ را ﮐﻪ در آن ﺳ ﺎرﻩ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازﻩای ﮐﻪ در ﺮﺟﺶ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻨﺪ.

] [۱۱اﮔﺮ ]ﺳ ﺎرﻩ[ ﯾﮏ ﺳﻮم آن را ﻃﯽ ﮐﺮد ،ﺲ ﺧﻂ ﻣﺰﺑﻮر ﯾﮏ ﺳﻮم زاوﯾﻪ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮏ

ﭼﻬﺎرم آن را ﭘﯿﻤﻮد] ،ﺧﻂ[ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم آن را ]ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ[ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد و زاوﯾﮥ ﻣﯿﺎن دو اﻧﺘﻬﺎی
ﺮج را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ درﺟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﻨﺞ در ﺮج ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺮج را

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

ﻗﺮار دارد.

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

ﮔﻨﺞ از ﻣﺸﺮق اﺳﺖ.

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

آن ،ﺧﻄﯽ را ﮐﻪ ﺮ روی آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴ ﻢ ﮐﻦ .آن ﻋﻼﻣﺖ دا ﺮةاﻟﺒﺮوج ﻣﯽﺷﻮد.
] [۱۴ﺳ ﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳ ﺎرﻩ در ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﺟﻨﻮﺑﯽ.

] [۱۵اﮔﺮ ﻋﺮض آن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺲ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آن ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار دارد و ﻣﺮﮐﺰ آن در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑ ﺸ ﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار درﺟﮥ ﻋﺮض آن ﺳ ﺎرﻩ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﺮﺿﺶ  ۵درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺧﻂ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ

ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

] [۱۶اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺮوج ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ آن از ﺧﻂ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺮض ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺮ روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺮوج ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ

] [۱۷اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺳﻮم و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺴ ﺖ ]ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ[.

] [۱۸اﮔﺮ در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد ،ﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازﻩاش در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ]ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ[.

] [۲۰اﮔﺮ ﺮ روی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺮوج ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺗﻤﺎﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻧﺒﻮد ،دﻓﯿﻨﻪ در
ﻣﮑﺎن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻂ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻘﺴ ﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک

] [۱۹اﮔﺮ در ﺷﻤﺎل ﻗﺮار دارد ،ﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازﻩاش در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ]ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ[.

ِ
رﺳﺎﻟ ْﮥ ﮐﻨﺪی درﺑﺎرۀ ﯾﺎﻓ

از ﺧﻄﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.

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

] [۲۲اﮔﺮ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد ،ﮔﻨﺞ در ﻧﯿﻤﻪای ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و ﺻﺨﺮۀ ﺳ ﮕﯽ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬ ﺮ ﯾﺎ آب

ﻗﺮار دارد.

] [۲۳اﮔﺮ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻻ ﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺮ از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺞ از آن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺪازﻩای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘ ﺶ ﺮ درﺑﺎرۀ آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.

] [۲۴ﺮای اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺎﻟﻊ آن وﻗﺖ
ً
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺰدﯾﮏ ﺮ اﺳﺖ .و ﺟﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰ
از اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن اﺳ ﺨﺮاج ﮔﻨﺞ ،اوﺗﺎد در ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷ ﺪ .ز ﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ

ﮐﻪ دﺳ ﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧ ﯿﺠﻪ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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