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  1|  صفحه

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

و رهطه  نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یو صل نیهلل رب العالم الحمد

 .  نیاعدائهم اجمع یو لعنه اهلل عل نیالمخلص

 یبعض قیسن بتشو لیکه در اوا میبن ابره میکر میبنده اث دیگو نیبعد چن و

دست داد و از  یکردم تا مرا ماللت یاضیعلم ر لیتحص یاز اخوان چند گاه

 دیبخاطرم رس یدیعلوم پرداختم تا بعد از مدت مد ریآن اعراض کردم و بسا

و  آمدیرمکه اعمال اسطرالب از آن ب شدیساخته م یکه آلت شدیکه اگر م

ن را ممک یو در هر حال و هر مکان هر شخص نیبر طالب بودیمونتش کمتر م

 هیبود و در اغلب اعمال شرع کوین دیآن نما لیبود که متحمل آن شود و تحص

شته قبله و ساعات گذ نییتع چونهم دیآیکه مرتبط بعلم نجوم است بکار م

زوال روز و شب و  نییعو ت نیو غروب نیطلوع نیو مانده از روز و شب و ب

بود و مساحان را  نیاز اعمال مع اریرا در بس نیمهندس نیچنذلک و هم ریغ

 که خود را بتوانم فارغ یافتادم و حالت الیدر خ اریبهر حال بس آمدیبکار م

ست ا قعدهیشهر ذ امیاوان که از ا نیتا در ا شدینم سریعمل کنم م نیا یاز برا

فرصت اتفاق و  یدو سه روز یو هشت هجر هپنجا ستیاز سنه هزار و دو

 ریدادم صغ بیحلقه ترت دهیاهلل و تسد قیو بتوف دیامر گرد نیمتعلق با الیخ

 السهوله چنانکه شکل ریالخطوط کث لیالوزن سهل المونه قل فیالحجم خف
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 ادهیاعمال اسطرالب را در آن حلقه قرار دادم مع ز عیو جم دید یآنرا خواه

 آن مونه و است اسطرالب اعمال از اسهل  اریبس اریو معذلک اعمال آن بس

م آن ه ریصنعت و علم آن ممکن و خطوط و دوا لیتحص تعب بدون و کمتر

 اریو محتاج بادوات و آالت بس ستیصفحه از صفحات اسطرالب ن کیعشر 

آنهم بقدر  متیآنرا از مقوا و چوب و معادن ساخت و ق توانیو م ستیهم ن

 دیآنرا خط کش توانندیو غالب صناع م ستین شیب البصفحه از اسطر کی

قت مرا بر آن سب یکس ایشد و گو نیمت یو صنعت نیثم یجوهر قهیپس حق

بود  لیاز فضل خداوند جل لهیقل امیا نیدر ا میصنعت عظ نینگرفته باشد و ا

 یکامل و مهندسان عامل چنان است که اگر سهو یاز لطف حکما دیو ام

 دیآ شانیاحسن بخاطر ا یو اگر تصرف ندیاصالح فرما تیارفته باشد بقلم عن

ه کردم و چون خواستم ک یمیبحلقه کر یحلقه را مسم نیو ا ندیتصرف فرما

 ادی ریخ یاز اخوان بدعا یرا بعض فیضع نیبماند و ا ادگاریعالم  انیدر م

 بمقدمه دمیرساله را در علم و عمل آن نوشتم و آنرا مرتب گردان نیا ندینما

 دو باب :  ستیبو 

 «*حلقه است  نیالقاب ا انیمطلب اول : در ب -مقدمه *» 

آن قبل از شروع واجب است و در آن دو مطلب است  میدر آنچه تقد مقدمه

 : 
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نام  یمیام آنرا حلقه کرحلقه است ، بدانکه تم نیالقاب ا انیاول در ب مطلب

و عرض آنرا سطح  میدیحلقه را محدب نام نیبر ا طیو سطح مح میکرد

از چهار سوراخ که بر چهار  کیو هر  میدیو داخل حلقه را جوف نام میگفت

 یو سطح حلقه را چهار قسمت متساو میدیسمت آن است ثقبه ارتفاع نام

فاع ارت یثقبها یبر رو میدیاز هر دو جانب و خط بر طول سطح کش میکرد

 خط و عالقه خط بمنزله حلقه در خطوط  نیو ا میدیآنها را خطوط ارباع نام

منطبق بر وسط السما و افق  میدا چه اگر اسطرالب در است مغرب و مشرق

صد و یچند است گرداگرد حلقه که تمام آن س ینباشد و بر محدب اجزائ

اشد به تا ثقبه باشد نود جزو باست و بر هر ربع که از ثق یشصت قسم متساو

چند باشد که ابتدا از  یسطح اجزائ کیو بر  میدینام طیمح یآن اجزا را اجزا

آن تا شصت است آنها  یاول ربع شده و تا آخر ربع اجزا رسم شده و منتها

 رقم تیکه نها ستچند ا یاجزائ بیج یاجزا یاست و بر باال بیج یاجزا

 یاست که منته یآنها اجزائ یست و بر باالمساحت ا یکط دارد و آنها اجزا

 یآنها اجزائ یظل اقدام معکوس است و بر باال یآنها اجزا شودیبرقم ت م

 معکوس است و در ربع ینیظل ست یو آن اجزا شودیبه صه م یاست که منته

از طرف چپ براست  کهبه کج کح  یجوف منته یدر باال یسابق آن اجزائ

به  یاست که منته یاجزائ زیآن ن یاست و بر باال یثان لیم یرفته آنها اجزا

 یدر ربع سابق بر آن ول نیچناول است و هم لیم یآنها اجزا شودیکج کح م
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دو ربع رسم شده  نیاول که در ا لیم یاجزا یابتدا از راست شد و بر باال

منطقه  یرسم است آنها اجزا بروج یاست که بر آنها بروج و اجزا یقوس

حجره اعاده شده است  یسه ربع اجزا نیا یاجزا یبر باالالبروج است و 

 گریندارد و بر ربع د ینخواهد که رسم کند ضرر یو اگر کس لیبجهت تسه

است که بجهت وضوح  بیدو مثلث رسم شده است و آن دو دو ربع مج

و  رگیدر مثلث د یبعض و مثلث رسم شده است  کیدر  بیاجزاء ج یبعض

 نیالنهار آفاق رسم شده است با لیتعد یربع اجزا حلقه در هر گریبر سطح د

 یکیطور که در هر ربع سه قوس و در هر قوس شانزده افق رسم شده و در 

مدار راس الدلو و االسد  لیتعد یکیو السرطان و در  یمدار رأس الجد لیتعد

رسم شده است و بسا آنکه بر  سنبلهمدار رأس الحوت و ال لیتعد یکیو در 

 رسم یاعاده شود و اگر کس لیآنها دور سطح اجزاء حجره بجهت تسه یباال

 القاب حلقه .  یاست تمام نینکند ضرر ندارد ا

 «*ساختن حلقه است  تیفی: در ک میمطلب دو -مقدمه *» 

 نیساختن حلقه و رسم خطوط بر آن ، بدانکه در ا تیفیدر ک میدو مطلب

اشد و نب لیثق اریآنکه بس یکیکرد  دیجهات حس را با عیحلقه مالحظه جم

نباشد که  فیخف اریآنکه بس یکینباشد و  نیبزرگ و ثخ اریآنکه بس یکی

از  یکیخواه از مقوا باشد خواه از چوب و خواه از  ندازدیبر عالقه ن یثقل
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اشد وزن بجهات هم عیجم دیساخته شود و با دیاستداره با تیفلزات و در نها

وسها و ق ریکه دوا یبآن پهنا بساز دیو کلفت و نازک نباشد و سطح آنرا با

اجزاء را رسم کرد پس محدب  یو قوسها رهایبر آن رسم شود و بتوان بر آن دا

ض عر دیقسمت و با نودکرد و هر قسمت را ب دیآنرا بچهار قسمت معتدل با

وشته شود و از دو طرف اجزاء محدب بسه قسمت بشود که در وسط ارقام ن

 یکنیرسم م رهیرا در آن دا رهیاجزاء هر دا هینودگانه و بعد از آن از جداول آت

ه که جوف حلق نطوریبهتر است با یجدول بکش ریرا از غ بیو اگر اجزاء ج

حلقه را هم با سطح حلقه  رونیو ب ینمائیو مسطح م یکنیرا پر م

 یو وسط آنرا بقدر حلقه خال یریگیمکه تخته  نطوریبا ینمائیم  کسانی

و  یکنیرسم م بیو بر سطح حلقه قوس ج ینشانیو حلقه را در آن م یکنیم

 گرید یهم خط رهیو از خارج دا یکنینصف قطر آنرا بشصت قسمت م

 سر آن متصل بسر کیکه  یآن خط نصف قطر مقسوم بطور یمواز یکشیم

و از هر نشان بنشان  یکنیشود و آنرا هم بشصت قسمت م گرینصف قطر د

خطوط اظالل و مساحت  نیچنو هم بیدر قوس ج یکشیم میبرابر خط مستق

 رهیر دانصف قط کیکه  نطوریرسم کرد با توانیم قیاقرب بتحق نطوریرا با

 وفج طیآن شاخص و مح یو از محل تالق دیفرض کن یجوف را شاخص

 یبر آن قائم کنند پس شاخص را بهفت قسم متساو هیالنها ریغ یال یخط

را قسمت کنند پس  یمتناه ریقسمت آن آن خط غ کی یکنند و بمساو
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بگذارند و بر  یمتناه ریخط غ یاز قسمتها کیمسطره بر سر شاخص و هر 

اظالل که طرف مسطره باشد نشان کنند تا همه نشانها تمام  رهیهر جا از دا

حجره  یکنند پس اگر اجزا میقسم تقس نیرا بهم ینیظل ست نیچنو هم ودش

باشد و بسا باشد که اجزاء  یرا ابتدا از طرف اکثر اظالل کنند ظل مستو

از ربع ب نیهم یربع را ابتدا از طرف مبدأ اظالل کنند و در باال نیا طیمح

 طیمحب لنسبهباشد با یرا بر عکس اعاده کنند تا اظالل هم مستو طیاجزاء مح

 لیبجهت تسه یربع و اال معکوس و ما جدول یبالنسبه بباال و هم معکوس

 بکشد حیحلقه را بطور صح نیبخواهد که ا یو هر گاه کس میارسم کرده

که  یمیعظ رهیکند و دا لیصاف تحص یتخته بزرگ دیو کسب او باشد با

و  شندرا بک ریدوا ریباشد رسم کنند و سا یذراع بقدر آن قطر نصف 

 یاج رهیکند و در وسط آن دا میمحکم تقس اریرا با پرگار بس ماتیتقس

که چون حلقه را در آن گذارند با سطح آن تخته  یحلقه را حفر کند بطور

رار دهد ق ینداشته باشد و در مرکز فلز یو بلند یشود و فرجه و پست یمساو

ر سطاره ب عدحلقه را رسم کند ب ریپرگار گشاد نشود بعد دوا یپا یکه جا

 اریآبدار بس یفوالد یاز اقسام حلقه بزرگ و مرکز گذارد و با قلم کیر ه

شم که بچ قیو دق فیتند خطوط را بر حلقه کوچک رسم کند نه چندان ضع

ن آ ریو نه چندان درشت که موضع تنگ شود و اعداد هر گونه اجزا را ز دیاین

چهار  ایسه سه  ایرسم کند و اگر از نوشتن همه اعداد جا تنگ شود دو دو 
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که مشتبه نشود و اگر  یاندازه بگذارد و اعداد رسم کند بطور ادهیز ایچهار 

اطول کند تا بسهولت شمرده شود  یاعداد ده ده رقم شود خط پنجم را قدر

سرب حلقه کرده  یدر وسط چوب قدر یو اگر حلقه را از چوب بسازد ول

آن چوب بچسباند و  یرو دهرسم کر یبعد حلقه را بر کاغذ دیبگذارد شا

باشد بهتر و از آنچه عرض شد تخلف روا ندارد مگر آنکه  یاگر حلقه از فلز

هم  یکیب بیو اگر از دو مثلث مج دیبنظرش آ یوجه احسن قهیصاحب سل

 رسم مثلث آنست که در تیفیو ک شودیو مطلب حاصل م دیاکتفا کند شا

 یسر اسفل خطکند  یدر عرض حلقه که تالق یکشیم یاز ارباع خط یکی

شده است و طول آن خط بقدر طول  دهیثقبه کش یرا که بر طول حلقه بر رو

 شود حاصل قائمه  هیبر زاو نیالساق یمتساو یباشد پس مثلث گریآن خط د

 یرسم کند بر سر آن دو ضلع که مواز یرا مرکز قرار داده قوس هیزاو پس

ه لقه کوچک باشد ده دکند و اگر ح میشود پس آنرا بنود جزء تقس رهیربع دا

 یس ضلعو ظاهر باشد پ نیکمتر بقدر آنکه خطوط ب ای شتریب ایکند  میتقس

 کند و اگر فواصل اجزاء تنگ میرا که بر طول حلقه باشد بشصت جزء تقس

ضلع  یمواز یکند و از هر قسمت خط میکمتر تقس ای ادهیز ایشود ده ده 

قرار داده و از سر هر قسمت  زرا مرک هیباجزاء قوس بکشد پس زاو گرید

است و اگر دو  بیربع مج نیقوس اول و ا یرسم کند مواز یضلع قائم قوس

 رسم یکیدرجات را در آن رسم کند مثال در  یرسم کند بعض بیربع مج
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نج پ کندیرسم م یکیو چهل و پنجاه و هکذا و در  یو س ستیده و ب کندیم

و پنج و پنجاه و پنج و هکذا و از و پنج و چهل  یو پنج و س ستیو پانزده و ب

 نیچنو هم شودیم نیچند در جنب ضلع یخطوط اجزا اکتفا بنقاط ریسا

 است .  نیقوسها و صورت جداول مذکوره ا نیدر وسط ربع ما ب یبنقاط

 . 

 «*ارتفاع گرفتن از آفتاب و ستارگان  قیباب اول: در طر*» 

ارتفاع گرفتن از آفتاب و ستارگان ، اما ارتفاع پس اگر  قیاول در طر باب

اال خط ربع را ب کیشعاع آفتاب ظاهر باشد عالقه را بدست راست گرفته و 

را بجانب آفتاب نموده و حلقه را در عالقه بگرداند تا نور  گریکرده و ثقبه د

است از  هآفتاب از ثقبه بثقبه افتد آنگاه نظر کند که عالقه بر کدام جزء افتاد

باشد  دایهمان درجه ارتفاع آفتاب است و اگر قرص شمس پ طیمح یاجزا

است  یخواهد از ثقبه که بجانب انس یارتفاع کوکب ایباشد  فکندهینور ن یول

ه آنجا که عالقه باشد درج ندیببه جرم کوکب را  ینظر کند تا از ثقبه وحش

و اال  است یارتفاع شرق است دیدر تزا ناارتفاع است پس اگر ارتفاع آنا فآ

ود تفاوت محسوس نش ینصف النهار باشد تا مدت کیو اگر آفتاب نزد یغرب

 و آن حال رکود شمس است . 
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 «*ارتفاع است  تیو غا لی: در معرفت ممیباب دو*» 

جزء مفروض از  لیارتفاع است ، چون م تیو غا لیدر معرفت م میدو باب

منطقه  رهیجزء است و آن را از دا منطقه البروج خواهد نظر کند که کدام

 یکرده عالقه بر آن جزء نهد و نظر کند که بر کدام جزء از اجزا دایالبروج پ

ل اول است یمطلق عبارت از م لیباشد و م لیافتاده است همان درجه م لیم

ز باشد که ا یجنوب مهیپس اگر شمس در ن دیرا اخذ نما یثان لیم نیچنو هم

 یشمال مهیباشد و اگر در ن یجنوب لیتا آخر حوت است جهه م زانیاول م

آخر حوت  لیباشد و م یشمال لیاست که از اول حمل تا آخر سنبله باشد م

و اول دلو چون  زانیاست و اول حوت همچون آخر م زانیاول م لیهم چون م

اول حمل و آخر سنبله  نیچنهمچون آخر قوس و هم یآخر عقرب و اول جد

 گریکدیمانند  شانیا لیر و آخر اسد و اول جوزا و آخر سرطان مو اول ثو

 ردیو عقرب و قوس و حمل و ثور و جوزا را منصوبا بگ زانیم لیباشد پس م

که شش  رایمقلوبا ز او دلو و حوت و سرطان و اسد و سنبله ر یجد لیو م

از اکثر باقل پس عدد درجات  یو شش برج ثان رودیبرج اول از اقل باکثر م

 یشش برج اول را از اول ربع ابتدا کند و بشمرد و عدد درجات شش برج ثان

باشد عرض بلد را  یجنوب لیشد هر گاه م نیمع لیرا از آخر ربع پس چون م

ر جزء مفروض د یارتفاع باشد از برا تیغا نود تا حاصل تمام  دیبر آن افزا
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را از عرض نقصان کند  لید و از عرض کمتر مباش یشمال لیآن بلد و اگر م

عرض باشد  یمساو لیارتفاع جزء مفروض باشد و اگر م تیغا یتمام باق

را  و عرض لیباشد تفاضل م ادهیز لیارتفاع باشد و اگر م تینود درجه غا

رتفاع ا تیباشد از جانب شمال و اگر غا رتفاعا تیغا یاز نود نقصان کند باق

 تینشود آن غا ادتیز گریتا د ردیحظه ارتفاع بگخواهد لحظه ل یکوکب

همان شد معمول دارد  لیباشد چنانکه در م نیارتفاع باشد و اگر بعد مع

 شود .  نیارتفاع آن کوکب مع تیغا

 «*:در معرفت عرض بلد  میباب س*» 

لحظه  باشد فبها و اال نیارتفاع اگر مع تیدر معرفت عرض بلد ، غا میس باب

ارتفاع باشد پس  تینشود همان غا ادتیز گریتا د ردیگیلحظه ارتفاع م

باشد تمام مجموع  یجنوب لیاگر م دیآن جزء افزا لیارتفاع را بر م تیغا

 طیمح یاارتفاع از اجز تیو غا لیعرض بلد باشد و چون عالقه بر مجموع م

همان اجزاء عرض بلد  ینهد و نظر کند که چند جزو تا آخر ربع مانده مساو

 لیکند در هر جا که اخذ تمام قوس ضرور شود و اگر م نیچنمباشد و ه

اع ارتف تیرا عرض بلد داند و اگر غا لیارتفاع نود م تیباشد و غا یشمال

فاع ارت تیاگر غا ورا از آن کم کند تمام آن عرض بلد باشد  لیکمتر باشد م

 نآنرا بر آ لیم یشمال لیکمتر از نود باشد از جانب شمال سمت الراس و م
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همه در صورت  نهایعرض بلد باشد و ا یافزوده نود از مجموع بکاهد باق

کن ل رندیگ اقیس نیبهم زیباشد ن یبودن عرض است و اگر جنوب یشمال

 شود .  یعرض جنوب

 *« کواکب بعد معرفت در: چهارم باب »*

ارتفاع کوکب را گرفته اگر از  تیباب چهارم در معرفت بعد کواکب ، غا 

 تمام مجموع بعد کوکب دیتمام عرض بلد کمتر باشد عرض بلد بر آن افزا

بعد باشد از جانب جنوب و اگر کوکب  یادتیباشد همان ز ادهیباشد و اگر ز

ارتفاع معلوم تمام آن تا نود با عرض بلد بعد آن کوکب  تیباشد و غا یشمال

 شمال .  باشد از معدل النهار از جانب

 «* بیهر قوس و قوس هر ج بیج معرفت در: پنجم باب »*

، چون خواهند که  بیهر قوس و قوس هر ج بیپنجم در معرفت ج باب

کنند عالقه بر درجه ارتفاع نهد بعد نظر کند که  نیقوس ارتفاع مع بیج

عالقه بر کدام جزو است از آن جزو تا اول ربع قوس ارتفاع باشد پس  طیخ

آن قوس باشد و  بیهمان ج بیج یکه بر کدام جزو است از اجزانظر کند 

 بیاست قوس ارتفاع کواکب و ج نیچنباشد و هم بیقوس آن ج وسآن ق

کوکب عجاله بر آن نباشد  ایرا خواهد که آفتاب  یقوس بیآن قوس و اگر ج
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عالقه افتد از درجات  ریعالقه بر آن جزء نهد که رأس آن قوس باشد آنچه در ز

 ءاباشد عالقه بر آن نهد آنچه باز نیمع یبیباشد و چون ج بیهمان ج بیج

 باشد .  بیقوس آن ج طیمح یعالقه افتد از اجزا

 «*باب ششم: در معرفت ظل هر قوس و قوس هر ظل *» 

باشد  نیششم در معرفت ظل هر قوس و قوس هر ظل ، هر گاه قوس مع باب

و پس نظر کند که عالقه بر کدام جزء  طیمح یعالقه بر آن جزء نهد از اجزا

و اقدام همان ظل آن قوس باشد اگر معکوس  ینیظل افتاده از ست یاز اجزا

 هککند  نیو قوس را از آن ربع مع یاست مستو یاست معکوس و اگر مستو

 عالقه خواهد آنرا قوس و باشد  نیظل مطلوب در آن باشد و هر گاه ظل مع

که عالقه افتاده آن مبدء قوس  طیمح یاجزا از جزء هر بر نهد ظل آن بر

مطلوب باشد و هر گاه ارتفاع گرفت نظر کند که عالقه بر کدام جزء از ظل 

 یافتاده همان قدر ظل شاخص است در آن وقت و هر گاه ظل معوج قوس

 یقوس یتمام آن قوس باشد و اگر ظل مستو یظل مستو یمعلوم شد آن مساو

س تمام آن قوس باشد پس هر گاه از ثقبه که ظل معکو یمعلوم شد آن مساو

و هر گاه از  دیظل معکوس بعمل آ رندیدر جهت آخر اظالل است ارتفاع گ

و هر  دیآبعمل  یظل مستو رندیثقبه که در جانب اول اظالل است ارتفاع گ

کند و بر آن  نیارتفاع مع تیگاه هنگام نافله ظهر و عصر را خواهد ظل غا
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که افتد همان حد  طیبر آن نهد بر هر درجه از اجزاء مح دو قدم افزوده عالقه

ارتفاع آفتاب باشد در آن وقت و آن آخر وقت نافله ظهر است و چون چهار 

شود  نیوقت نافله عصر مع خرقدم افزوده عالقه نهد درجه ارتفاع آفتاب در آ

ظهر معلوم شود و  لتیو عالقه نهد ارتفاع آخر فض دیقامت افزا کیو چون 

عصر معلوم شود و عمل مساحت  لتیارتفاع آخر فض دیهر گاه دو قامت افزا

 از ربع مظلل است چنانکه خواهد آمد .  زین

 «*باب هفتم :در معرفت وتر هر قوس و سهم آن *» 

هر قوس را چون  بیهفتم در معرفت وتر هر قوس و سهم آن ، ج باب

تمام آن قوس سهم آن  بیمضاعف کند وتر آن ضعف قوس باشد و تمام ج

 طور که مذکور شد نیباشد وتر و سهم با نیقوس باشد پس هر گاه قوس مع

 روت اگر و مطلوب باشد تمام قوس تمام آن قوس  نیو اگر سهم مع رندیبگ

ب وس وتر مطلوو آن قوس را مضاعف کند ق ردینصف آنرا قوس گ دباش نیمع

 است . 

 «*النهار  لیباب هشتم :در معرفت قوس النهار و تعد*» 

النهار ، اما قوس النهار در تحت  لیهشتم در معرفت قوس النهار و تعد باب

و  شودیم ادیبالد کم و ز رینصف دور است و اما در سا شهیخط استوا هم
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جزء  لیآن بحساب آن است که ظل عرض بلد را در ظل م لیتحص قیطر

 لیالنهار باشد و قوس آن تعد لیتعد بیآفتاب منحط ضرب کند حاصل ج

 یجنوب مهیالنهار را از نود کم کند اگر آفتاب در ن لیباشد پس تعد رالنها

 دیباشد نصف قوس النهار حاصل آ یشمال مهیاگر در ن دیفزایباشد و بر نود ب

 النهار لیعمل تعد لیآنرا مضاعف کرده قوس النهار باشد و ما بجهت تسه

و بجهت  میو دلو و حوت را در شصت و چهار عرض رسم کرد یاول جد

و آن خطوط در هر ربع چهار چهار باال رفته  میچند قرار داد یاجزا عروض

کرده در برج مطلوب و عالقه بر آن جزء  نیاست پس عرض مطلوب را مع

و از آنجا تا  یبنهد از آنجا تا آخر ربع نصف قوس النهار است در بروج جنو

ر د ستالنهار باشد و تا اول ربع سابق نصف قوس النهار ا لیاول ربع تعد

نحو که  نیو دلو و حوت باشد بهم یپس اگر آفتاب در جد یبروج شمال

و عقرب و قوس باشد  زانیهر گاه آفتاب در م نیو همچن دینما نیذکر شد مع

ه برج س نیا لیکه اوا ینمع نیسه برج عکس سه برج اول است با نیاال آنکه ا

و دلو و حوت  یجد یعنیو عقرب و قوس با اواخر آن سه برج  زانیم یعنی

النهار را  لیشش برج تعد نیآنها و در ا لیبا اوا نهایا اواخر و است  یمساو

نصف قوس النهار باشد و در حمل و ثور و جوزا و سرطان  یباق کاهدیاز نود م

 حمل و ثور و جوزا با لیو باز اوا دیالنهار را اضافه نما لیو اسد و سنبله تعد

سه  لیاست و اواخر سه برج اول با اوا یاواخر سرطان و اسد و سنبله مساو
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آن بروج که اوائل آنها با اواخر بروج  لیاست و بجهت تسه یبرج آخر مساو

 لیو آن بروج که اواخر آنها با اوا میاست اول در هر ربع نوشت یمساو گرید

و لکن آنچه در حلقه رسم شده  میاست آخر در هر ربع رسم کرد یمساو

درجات  ریو اواخر بروج است پس هر گاه شمس در سا لیاست همان اوا

است چنانکه خواهد آمد و چون قوس النهار از  لیبروج باشد محتاج بتعد

باشد و هر گاه مطالع جزو آفتاب را بوقت  لیقوس الل یدور کم کند باق

 جزو آفتاب بوقت غروب ریکه خواهد آمد و از مطالع نظ یگرفته بطورطلوع 

 لیکند قوس الل نیباشد و اگر عکس ا یقیحق رقوس النها ینقصان کند باق

 حاصل شود . 

 «* ریباب نهم: در معرفت دا*» 

ارتفاع  تیغا بیارتفاع وقت را گرفته بر ج بی، ج رینهم در معرفت دا باب

و  ردیباشد پس تمام آن تا شصت بگ بیترت بیمنحطا قسمت کند خارج ج

از  هیالنهار منحطا ضرب کند حاصل را در بروج شمال لیتعد بیآنرا در ج

کند تمام قوس حاصل فضل  ادیز هیکم کند و در بروج جنوب بیترت بیج

از نصف قوس النهار کم کند و در ارتفاع  یاست پس در ارتفاع شرق رهیداال

ت اس یعکس ماض یباشد و در باق یماض ریدا کند حاصل ادیبر آن ز یغرب

 ئتیبر ه میکرد رسم  یاز ارباع حلقه شکل یکیعمل در  لیو ما بجهت تسه
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 یزموا یضلع آن خطوط کیو از  میو قوس آنرا بر نود قسم کرد رهیربع دا

 هیکه مرکز آن زاو رهیدا یو از سر هر خط میدیباجزاء قوس کش گریضلع د

معلوم کنند نظر  ریپس چون خواهند که دا میآن دو ضلع است رسم نمود

عالقه را بر آن  طیارتفاع شمس در آن روز چه قدر است خ تیکنند که غا

وقت  تفاعکه آن خط که از ار نندیبجزء و بر مرکز آن مثلث ممتد بدارند و به

که  نندیبکنند پس به یشود بر آن جا نشان یملتق طیخارج شود در کجا آن خ

که  یشود و خط یکه بر آن نشان گذارد در طرف ضلع باال بکجا منته رهیدا

باشد در  یماض ریشود آن دا یجا خارج شود باجزاء قوس بکجا منتهاز آن

اشد نود جزء ب نهارکه نصف قوس ال یباجزائ یدر غرب یو باق یارتفاع شرق

و از آن کاسته در  هیالنهار را بر آن افزوده در بروج شمال لیپس نصف تعد

پس اگر نصف قوس النهار آن روز را معلوم کنند چنانکه گذشت  هیبروج جنوب

ا ر رهیو چون دا دینهار بدست آ یکنند اجزاء ساعات زمان میو بر شش تقس

چون بر پانزده قسمت کنند  و دیبعمل آ یبر آن قسمت کنند ساعات زمان

د آنرا در چهار ضرب کند باش یقسمت یو اگر باق دیبعمل آ یساعات مستو

ربع  کیو بسا آنکه در  دیایب ندهیساعات در باب آ لیو تفص دیبعمل آ قیدقا

شود بجهت آنکه درجات تنگ نشود پس  دهیکش رهیحلقه دو شکل ربع دا

در  و میکش گرید یشکل دررا  گرید یو بعض یدرجات را در شکل یبعض

و اگر  دیوقت عمل درجه مطلوبه در هر شکل که باشد در آن عمل نما
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اب حس نیحساب کنند و ا نینباشد بتخم نهایبع که باشد مطلوبه درجه 

 است .  یبیتقر

 «* مهیباب دهم :در معرفت ساعات معوجه و مستق*» 

 ریدا مهی، اما ساعات مستق مهیدهم در معرفت ساعات معوجه و مستق باب

د آنرا باش یباشد و اگر کسر مهیبر پانزده قسمت کند خارج ساعات مستقرا 

باشد  قیساعات باشد که مجموع ساعات و دقا قیدر چهار ضرب کند دقا

 ریگذشته از روز باشد و اگر دا قیباشد ساعات و دقا یماض ریپس اگر دا

 روز قیباشد و اگر مجموع ساعات و دقا یباق قیباشد ساعات و دقا یباق

باشد در چهار  یخواهند قوس النهار را بر پانزده قسمت کنند و اگر کسر

 قیتمام روز حاصل شود و چون آن ساعات و دقا قیضرب کنند ساعات و دقا

 انکهنتمام شب باشد چ قیساعات و دقا یو چهار نقصان کنند باق ستیرا از ب

شود و اگر حاصل  لیهر گاه قوس النهار را از کل دور کم کنند قوس الل

وس ق ایباشد آنرا در پانزده ضرب کنند قوس النهار  نیشب مع ایساعات روز 

قوس  ایحاصل شود و اما معرفت اجزاء ساعات معوجه قوس النهار  لیالل

باشد در پنج ضرب کند اجزاء  یکند و اگر کسر میرا بر دوازده تقس لیالل

معلوم باشد شب  ایساعات روز  یساعات معوجه حاصل شود و اگر اجزا

 یباشد و اگر ربع یگریساعات آن د یاجزا ینقصان کند باق یچون آنرا از س
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ساعات معوجه باشد  یحاصل اجزا دیرا بر آن ساعات افزا هیاز ساعات مستو

ساعات معوجه نقصان کند آنچه بماند ساعات  یاز اجزا یو اگر خمس

را معلوم  هیاقب ای هینهار بود و اگر خواهد که ساعات معوجه ماض هیمستو

 باشد در پنج ضرب یکند و اگر کسر میتقس دوازده بر را النهار قوس کند 

را بر آن اجزا قسمت کند  ریساعات معوجه حاصل شود پس دا یکند تا اجزا

است و  هیاضاست ساعات م یماض ریحاصل ساعات معوجه باشد پس اگر دا

و آسانتر آنکه معلوم است که اجزاء ساعات معوجه در تحت خط  هیاال باق

است و در اول حمل و  هیساعات مستو یپانزده است و مساو شهیاستواء هم

و  ودشیاوقات مختلف م ریباشد و لکن در سا نیچن زیبالد ن ریدر سا زانیم

است پس چون  ارالنه لیبالد بقدر تعد ریتفاوت نصف قوس النهار در سا

 نیالنهار را بر شش قسمت کنند و از پانزده بکاهند اگر شمس در ماب لیتعد

 یباشد اجزا زانیحمل و م نیاگر در ماب ندیفزایحمل باشد و بر آن ب زانیم

ساعات معوجه در بلد مفروض حاصل شود و چون خمس از آن بکاهند 

 ساعات نهار حاصل شود چنانکه گذشت . 

 «*بخط استواء  :در معرفت مطالع بروج ازدهمیباب *» 

در معرفت مطالع بروج بخط استواء ، عالقه بر آن جزء از منطقه  ازدهمی باب

عالقه  یکند که محاذ طیمح ینهد که خواهد پس نظر بر آن جزء از اجزا
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باشد آنچه باشد مطالع آن برج است تا اول حمل هر گاه شمس از حمل تا 

اشد ب حملتا  زانیو اگر از م ردیگیشد م انیطور که ب نیباشد که بهم زانیم

مطالع آن جزء باشد تا اول حمل  دیو هشتاد افزا کصدیبر  دیآنچه مطالع برآ

از  کیدو جزء عالقه بر هر  نیباشد از منطقه ماب یو اگر مقصود مطالع قوس

را گرفته تفاضل آن دو جزء مطالع آن  کیآن دو جزء گذارد و مطالع هر 

النهار را از مطالع ماخوذ  لیدر بلد مفروض تعد بروج قوس باشد و اما مطالع 

طالع بروج باشد م یاگر جنوب دیفزایباشد و ب یبعرض استوا کم کند اگر شمال

 نیخواهد موضع آن کوکب مع یبعرض بلد حاصل شود و اگر مطالع کوکب

چنانکه گذشت مطالع آن کوکب  ردیکند از بروج و مطالع آن جزو را بگ

عرض را در ظل بعد  ظلخواهد  نیدر عرض مع باشد بخط استوا و چون

 آن کوکب لیتعد بیضرب کند و حاصل را بر شصت قسمت کند خارج ج

باشد  یاگر جنوب دیفزایباشد و ب یبکاهد اگر شمال یباشد آنرا از مطالع مستو

 حاصل مطالع آن کوکب بعرض بلد باشد . 

 «*باب دوازدهم: در معرفت طالع از ارتفاع *» 

 دیاطلب ب میم در معرفت طالع از ارتفاع ، درجه آفتاب را از تقودوازده باب

 یموضع آفتاب از اجزا یکند و از محاذ نیرا مع ریکرد و ارتفاع گرفته دا

 منطقه یبشمرد آنجا که رسد هر چه مقابل آن باشد از اجزا یبر توال طیمح
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از  النهار کم کند و را از قوس یباق ریباشد دا یطالع باشد و اگر ارتفاع غرب

 آن از منطقه طالع یشود محاذ یبشمرد بهر جا منته یموضع آفتاب بر توال

 باشد . 

 «*:در معرفت ارتفاع از طالع  زدهمیباب س*» 

باشد و خواهند  نیدر معرفت ارتفاع از طالع ، چون طالع مع زدهمیس باب

رجه طالع بر کوکب را در آن طالع دانند مطالع بلد از د ایارتفاع آفتاب 

ز اول باشد ا یماض ریکند آن دا نیکوکب مع ایتا موضع آفتاب  یخالف توال

 تیاغ سقو بیرا گرفته در ج ریدا بیطلوع آفتاب تا طلوع آن برج بعد ج

 ارتفاع وقت باشد و بیکند ج میارتفاع ضرب کند و آنرا بر شصت تقس

 قوس آن ارتفاع است . 

 «* یسال مستقبل از طالع سال ماض باب چهاردهم :در معرفت طالع*»  

، چون طالع  یچهاردهم در معرفت طالع سال مستقبل از طالع سال ماض باب

معلوم باشد و خواهند طالع سال مستقبل بدست آورند مطالع  یسال ماض

ه النهار جزء طالع را بر آن افزود لیرا بارض استوا گرفته تعد یطالع سال ماض

و  شتادباشد پس بر ماحصل ه یسته اگر شمالباشد و از آن کا یاگر جنوب

ه بر ک ندیباگر کمتر از دور باشد عالقه بر آن نهد و به دیفزایهفت درجه ب
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اشد ب ادهیآن طالع ارض استوا باشد و اگر از دور ز افتدیکدام جزء از منطقه م

برج  که عالقه بر چه ندیببقدر دور طرح کرده پس عالقه بر آن فاضل نهد و به

النهار درجه طالع را  لیپس تعد باشدو چه درجه افتاده آن طالع ارض استوا 

بر مطالع طالع ارض استوا افزوده و  هیدر هر دو قسم گرفته در بروج شمال

کاسته آنچه شود عالقه بر آن نهد بر هر برج و درجه که  هیدر بروج جنوب

 رض باشد . عالقه باشد طالع سال مستقبل در آن ع

 «* وتیالب هیباب پانزدهم :در معرفت تسو*» 

، و آن چنان است که قوس النهار جزو  وتیالب هیپانزدهم در معرفت تسو باب

 دو یکند که هر قسمت اجزا یکرده و آنرا بشش قسم متساو نیطالع را مع

شد درجه مقابل آن سابع باشد  نیشود پس چون طالع بنفسه مع یساعت زمان

 طیحاز اجزاء م یدو ساعت زمان یه بر درجه نهد که بقدر اجزاپس عالق

سادس باشد  یقوس النهار جزء طالع از درجه سابع دور باشد بر خالف توال

بگذراند خامس باشد  یبعده دو ساعت زمان زیو از آنجا ن عشریثان رشیو نظ

 بعده همان اجزاء بگذراند آنجا که رسد زیو از آنجا ن عشریحاد رشیو نظ

 دو اجزاء بعده طالع درجه از را عالقه آن از بعد عاشر  رشیرابع باشد و نظ

بگذراند آنجا  طیاز اجزاء مح یقوس النهار جزء سابع بر توال یزمان ساعت
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که  بگذراند آنجا زیثامن بعد بعده همان اجزاء ن رشیباشد و نظ یکه رسد ثان

 تاسع .  رشیرسد ثالث باشد و نظ

باب شانزدهم: در معرفت سمت آفتاب و معرفت قبله و خط نصف النهار *» 

*» 

شانزدهم در معرفت سمت آفتاب و معرفت قبله و خط نصف النهار ،  باب

که  یباشد حلقه را بر آن خط گذارده بطور نیهر گاه خط نصف النهار مع

ا دو ت دو خط ربع بر آن منطبق شود بعد عالقه را سخت باال گرفته و بگرداند

باشد  هدکه افتا طیمح یمنطبق شود بر هر جزء از اجزا گریکدیظل عالقه بر 

سمت است و همان ربع جهت سمت است خواه اول سموت را  یهمان سم

و خواه از جنوب و شمال بهمان نهج که اعتبار  ردیمشرق و مغرب گ رهیاز دا

 یم از اجزاباشد و جهتش معلو نیکرده حساب کند و هر گاه انحراف قبله مع

خط  ههمان قدر در همان جهت حساب کند سمت قبله باشد و هر گا طیمح

فاع دارد مگر آنکه ارت یآن از حلقه صعوبت لینباشد تحص نینصف النهار مع

آنکه  ایهر شاخص منطبق بر خط نصف النهار باشد  هیسا دیرس تیبغا یوقت

ت د و عالقه را سخنه نیو حلقه را بر زم ردیارتفاع بگ یلیقبل از زوال بقل

را  رهیدا طیو مح ظل یتا ظل عالقه بر عالقه منطبق شود و ملتقا ردیباال گ

نشان کند بعد بهمان ارتفاع بعد از زوال  نینشان کند و وضع حلقه را بر زم
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 یکه ظل بر عالقه افتد و ملتقا اوردیحلقه را بنهد و عالقه ب اقیبهمان س زین

 لهقب بعد باشد را باز نشان کند وسط آن دو نشان نقطه جنوب  طیظل و مح

 است از قیاقرب بتحق نیگذشت و ا هک یکند بطور نیمع آن از سموت و

سط ارتفاع بماند و و کیب یارتفاع چرا که آفتاب در وسط السماء مدت تیغا

گذارده و عالقه بر  نیباشد حلقه را بر زم نیآن معلوم نشود و اگر سمت مع

هنگام دو خط ربع  نیو در ا فتدیب رشیکه ظل بنظ یسمت نهاده بطور آن

بر مشرق و  گریباشد و دو خط د منطبقالمحاله بر خط جنوب و شمال 

و  ستین یاز صعوبت ینقطه جنوب خال نییو اما قبل از زوال تع یقیمغرب حق

دشوار است و غرض از  اریو بس شودیمحتاج باستخراج سمت از ارتفاع م

دارد مگر آن  یاز اسطرالب هم صعوبت نیچناست و هم لیقه تسهوضع حل

اند آنهم اند سموت رسم کردهداده ررا که بخصوصه صفحه قرا تیچند وال

مل آن بالد ع ریاست و در سا لیاند و محتاج بتعدشش شش باال رفته ایده ده 

 اسهل از اسطرالب میکه ما در حلقه ذکر کرد نطوریصعب است و باز ا اریبس

 است . 

 «*باب هفدهم: در ساعات صبح و شفق *» 

 نیطلوع نیهفدهم در ساعات صبح و شفق ، چون خواهند که ساعات ب باب

ته گرف ریدا یدرجه آفتاب در ارتفاع هجده درجه غرب ریکنند از نظ نیرا مع
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باشد در چهار ضرب کند حاصل ساعات  یبر پانزده قسمت کند و اگر کسر

 یرقدرجه ش جدهیباشد چون از درجه آفتاب در ارتفاع ه نیطلوع نیب قیاو دق

باشد در چهار ضرب کند  یگرفته بر پانزده قسمت کند و اگر کسر ریدا

 شده .  نیالغروب نیب قیحاصل ساعات و دقا

 «*آفتاب  میباب هجدهم :در معرفت تقو*»  

تاب شد و درجه آفنبا میآفتاب ، اگر دفتر تقو میهجدهم در معرفت تقو باب

در  ایاست روز بروز  دیارتفاع در تزا تیمطلوب باشد اول معلوم کند که غا

و آخر جوزاست و اگر در  یاول جد انیاست آفتاب م دیتناقص اگر در تزا

 ردیارتفاع روز مطلوب را بگ تیاست پس غا گریتناقص باشد در نصف د

ربع  باشد آفتاب در ادهیارتفاع از تمام عرض بلد ز تیبواسطه ارتفاع اگر غا

رض بلد تمام ع انیبعد تفاوت م یباشد و اگر کمتر باشد در ربع جنوب یشمال

 نهد از ربع مطلوب و لیآفتاب باشد بعد عالقه بر آن م لیارتفاع م تیو غا

البا آفتاب باشد و چون غ میوکه بر کدام جزو افتاده از منطقه همان تق ندیببه

 .  دینما لیتحص میکرده و تقو نیمع را لیاست همان م نیربع مع

 «*باب نونزدهم :در ارتفاع اشخاص مرتفعه *» 
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نونزدهم در ارتفاع اشخاص مرتفعه چون کوه و برج و قلعه و درخت و  باب

باشد  یتا مسقط الحجر آن شخص مستو نیامثال آنها ، پس اگر سطح زم

تفاع از کوکب و چنانچه ار طیمح یعالقه بر درجه چهل و پنجم نهد از اجزا

را  صسر شخ نیو پس رود تا آنکه از ثقبت شینظر کند و پ نیاز ثقبت ردیگیم

ت و قام دیمایپس از تحت القدم خود تا مسقط الحجر آن شخص بپ ندیبب

آن مقدار ارتفاع آن شخص باشد و اگر او را ممکن نشود  دیخود را بر آن افزا

بقاعده مساحت  ستادهیدر همانجا که ا مودنیشخص بجهت پ یرفتن تا پا

 دینما نییتا مسقط الحجر مساحت کند و قامت شاخص را تع دیکه خواهد آ

 ادهستیارتفاع سر شخص را در هر جا ا دیو اگر بمسقط الحجر آن نتوان رس

ل ظ یو نظر کند که عالقه بر کدام جزو افتاده از اجزا ردیبگ مظلل از ربع 

 اید کن ادیقامت بر ظل ز کی ای کقدمیکند بعد  یتحت القدم خود را نشان

 باشد و کم کرده یتورود اگر ظل مس شینقصان کند و عالقه بر آن نهد و پ

اع رفت تا ارتف دیکرده باشد و اال پس با ادیظل معکوس باشد و ز ایباشد 

را مساحت کند و آنرا در  نیالموقف نیسر آن شخص بازگرفته شود پس ب

حاصل ارتفاع شاخص  دیفزایا بظل ضرب کند و قامت خود ر یذ یاجزا

هد گرفت و اگر خوا انارتفاع تو قیطر نیبهم زیباشد از ارض و در قسم اول ن

 نیالموقف نیموقف اول و مسقط الحجر چقدر است مقدار ب نیبداند که ماب

را در ظل ارتفاع اول ضرب کند حاصل مقدار مساحت مطلوب است و اگر 
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 یثان موقف انیضرب کند حاصل بعد م یرا در ظل ارتفاع ثان نیالموقف نیب

را در ظل  نیلموقفا نیو مسقط الحجر است و اگر ظل معکوس باشد ماب

از  میدو ایاز آن دو ارتفاع ضرب کرده تا بعد موقف اول  یکیمعکوس تمام 

ظل  یهر قوس مساو یمسقط الحجر شخص معلوم شود چه ظل مستو

 معکوس تمام آنقوس است . 

 «*عرفت قعر چاه : در مستمیباب ب*» 

بر قطر چاه بکشد و از  یطیخ ای یدر معرفت قعر چاه ، چوب ستمیب باب

ت رها از دس ینیب زیچ ای یباشد سنگ طیبمح کیاز آن قطر که نزد یموضع

 ستدیبازاء آن قطر بر کنار با ایکند و آن موضع را نشان کند بعد بر آن قطر 

نظر و آن  یملتقا و ندیببه نیثقبت و حلقه را در عالقه بگرداند تا آن سنگ را از

 خود قامت در را نشان دو آن  نیرا نشان کند بعد مسافت ماب طیخ ایچوب 

قسمت کند حاصل عمق  یموقف و نشان ثان نیماب مسافت بر و کند ضرب

 چاه باشد . 

 «* نی: در معرفت مساحت زمکمی ستیباب ب*» 

رودخانه و امثال آن ، اگر  یو پهنا نیدر معرفت مساحت زم کمی ستیب باب

عالقه  در گرداندیم ردیگیو حلقه را معلق م ستدیایرودخانه باشد در کنار آن م
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ه افتاده که عالقه بر کدام درج ندیبو به ندیبرا به گریآن جانب د نیتا از ثقبت

 نهدیو بهمان درجه عالقه م ستدیایم یمسطح نیاست بعد اگر خواهد در زم

 موقف و نینشان کند ماب دیموضع از ارض را که بنظر آ و آن کندیو نظر م

آن موضع مساحت عرض رودخانه باشد و اگر نخواهد از موضع خود حرکت 

را که مسقط الحجر چشم اوست  نیچشم خود تا زم شینتواند اول از پ ایکند 

ه بنظر آورد پس نظر کند که عالق موضع مطلوب را نیو از ثقبت ردیاندازه بگ

 نیمساحت همان مقدار مساحت ماب یبر کدام جزء افتاده است از اجزا

 یجزء باشد و اگر کسر کیکه قامت ناظر  یموقف و آن موضع باشد باجزائ

مساحت رسم است و  یاجزا یباشد با ظل اقدام معکوس بسنجد که در باال

 السالم . 

 «*که حاجت بدان افتد  التیعدت ی: در بعضمیدو ستیباب ب*» 

بروج  لیکه حاجت بدان افتد ، اما تعد التیتعد یدر بعض میدو ستیب باب

و آخر  اول ریالنهار غ لیهر گاه که مطلوب تعد یعنیالنهار  لیتعد نییدر تع

بروج باشد پس عالقه اول بر اول آن برج در افق مطلوب گذارد و بر اجزاء 

 یزاکند بر اج نعالقه نشا ریآخر برج نهد و ز نشان کند بعد عالقه بر طیمح

است بعد تفاوت اول برج  لیتعد یآن دو نشان باشد اجزا نیآنچه ماب طیمح

 اول نیکه درجات ماب یس بر و کند ضرب اجزاء را تا موضع مطلوب بر آن 
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اول برج  یکه بازا یو آخر برج است قسمت کند خارج آنچه باشد از نشان

ه النهار درج لیتعد عان آخر برج آن موضع تا اول ربنش یاست بشمرد بسو

 نیظل مطلوب باشد بهم ای لیم ایمنطقه  یاجزا لیمطلوبه باشد و هر گاه تعد

 لیمعلوم شود و اگر تعد طیمح یعمل کند تا موضع مطلوب از اجزا اقیس

آنچه  بیج یدو جزء واقع شود از اجزا نیعالقه ب یعنیخواهد  بیج قیدقا

واقع شده بر شصت قسمت کند منحط و در آنچه  نیبیج نیب طیمح یاز اجزا

ود و معلوم ش بیبتقر بیج قیاقل است ضرب کند دقا بیعالقه و ج نیماب

 تمام شد بر لیم قیدقا لیو تعد طیمح یاجزا قیدقا لیاست تعد نیچنهم

در غره شهر محرم الحرام سنه  میبن ابره میکر میاث ریدست مصنفش حق

 ، تمت .  ایحامدا مصل ١٢٥٩

  


