اسطرالب

1

مهندس منوچهر احتشامي

معموالً واژة اسطرالب با رمل آورده ميشوود رمول اا اسوطرالب اسوه اده
ميكند اما اسطرالب را با رمل كاري نيست
براي آشنايي خوانندگان عالقمند بايد تعاري ي اا رمل و اسطرالب به عمل
آيد تا كاربرد اين دو مشخص و نحوة اسه اده اا آن معين گردد
مردم باسهان بر اين باور بودند كه ه ت سياره (عطارد يا مركوري ،اهره يا
ونوس ،امين ،مريخ يا مارس ،مشهري يا ژوپيهر ،احل يا سارتون و اورانوس) اثر
مسهقيمي بر نحوة اندگي بشر دارند و اين باور را بهخوبي مويتووان بوا بررسوي
فرهنگهاي باسهاني در كشورها و در ميان نژادهاي گوناگون مشاهده نمود ،و بوه
همين خاطر ه ت روا ه هه به نوام ه وت سوياره نامگوااري شوده اسوت و ايون
نامگااري اخهصاص به نژاد يا فرهنگ كشور خاصي ندارد هيچ ت اوت نميكنود
كه اين تمدن مربوط به مصر باشد يا چين ،هند و يا يونان ،فرانسه يا انگليس
دوشنبه در ابان انگليسي ماندي2و نيز در ابانهواي ديگور چوونل آنمواني
مونتاگ 3،فرانسه الندي 4،اسپانيايي نونيز 5،ايهانيايي نونهدي 6،خوانده مويشوود ،كوه
معني آن در تمام ابانها روا ماه است
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روا شنبه در ابان انگليسي ساتردي7ناميده ميشود كه آن هم به معني روا
احل است و همان رواي است كه خداوند بوه قووم يدوود امور بوه تورو كوار و
اسهراحت فرموده است كه اين مدم در تمام اديان آن امان وجود داشهه اسوت اا
ديگر سو ،احل آخرين سيارهاي است كه تا آن امان شناسايي شده است
روا شنبه به ابان عبري «سبت» ناميده مويشوود يعنوي روا اسوهراحت در
كهب آسماني هم آمده است كه «خورشويد و مواه و سوهارگان بوه جدوت هود
خاصي آفريده شدهاند »
ثمرة تالشداي اين كاوشگران دوران باسهان تقسيمبنودي منطقةانبورو
را براي ما به همراه داشت ،آندا دايرة فرضي منطقةانبرو را بوه دوااده بور
تقسيم كردند
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در تصوير باال هر بر فلکي با ماه و صورت فلکي همنام خود نمايش داده شده است قابل
توجه اينکه اين ترسيم به وضعيت فلکي  2500سال قبل برميگردد و امرواه نقشه
منطقةانبرو به اندااة  30درجه جابهجا شده است.

اين تقسيم بهگونهاي است كه فاصولة هور بور بوا بور ديگور  30درجوه
ميباشد آندا اين فاصلة  30درجهاي را نيز بوه سوه بخوش  10درجوهاي تقسويم
كردند
بنابر عقيدة آندا بر ها در هر درجهاي اا اثر خاصي برخوردار ميباشوند و
اين اثرات بنا به قرار گرفهن آن بر در درجهاي خاص مه اوت مويباشود بودين
خاطر اثرات بر بر روي كرة امين بسهگي به ااويه قرارگيري آن كره نسوبت بوه
كرة اموين در مودار خورشويد (من وموة شمسوي) دارد هور روا ايون نيروهوا اا
خاصيت معيني برخوردار ميباشند به طوري كه هر اموان خورشويد يوک درجوه
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وارد يکي اا برو دواادهگانه (كه همان ماهداي فروردين و ارديبدشت ميباشد)
ميشود ،خاصيت مغناطيسي جو امين نيز دچار تغيير مويگوردد موًالً در وسو
امسهان هر  2/5تا  3دقيقه و در تابسوهان هور  3توا  4و سوه چدوارم دقيقوه ايون
خاصيت مغناطيسي تحت تأثير نوسانات هر سياره در حال تغيير است
دايرةانبرو 9به  360درجه تقسيم شده است حوال اگور  360را در چدوار
دقيقه ضرب كنيم و بر  60بخش كنيم عدد  24بهدست ميآيد كه هور  24سواعت
يکبار خورشيد يک دور چرخش كامل در بخشوي اا دايورةانبورو انجوام داده
است اين حركت همچنان ادامه دارد تا در مدت يکسال خورشيد يک دور كامل
دايرةانبرو را طي نمايد مسلماً اثرات هر ماه بور اموين توا مواه پويش مه واوت
خواهد بود
مانند اندااهگيري ارت اع خورشيد با سهارگان نوراني اا سوط افو  ،تعيوين
ساعت طلوع و غروب خورشيد ،تعيين امان كسوو

و خسوو

و همچنوين در

علم تنجيم بهكار گرفهه ميشود ،دريانوردان نيز براي جدتيابي و تعيين موقعيوت
خود در دريا اا اين ابزار اسه اده ميكردند اسطرالب براي اندااهگيريهاي ديگور
مانند تعيين ارت اع ساخهمانها ،منارهها و اندااهگيري عرض رودخانهها نيز بوهكار
ميرفت اسطرالب مسط رايجترين نوع اين ابزار نجومي بود ،بعدها اسوطرالب-
هاي اا نوع ديگر مانند اسطرالب خطي و اسطرالب كروي نيز ساخهه شد
اسطرالب مسط داراي دو ص حة فلزي است كه قطر آندا معموالً اا  10تا
 25سانهيمهر است يکي اا اين دو ص حه كه ص يحه نيوز ناميوده مويشوود نشوان
دهندة امين اسوت و روي آن خو هوايي كشويده شودهانود كوه طوول و عورض
جغرافيايي ،اف رصدكننده و ااوية اجرام آسوماني را در بواالي خو افو نشوان
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ميدهد هر ص يحه را براي عرض جغرافيايي معيني طراحي ميكردند به هموين
سبب ص يحههاي گوناگوني تديه ميشد تا در عرضهاي جغرافيايي مخهلو

بوه

كار برده شود ص حة ديگر كه بوه سوبب شوکل مخصوصوي كوه دارد شوبکه يوا
عنکبوت ناميده ميشود روي ص يحه قرار ميگيرد شوبکه نشوان دهنوده نقشوهاي
ساده اا آسمان است و روي آن مکان سهارههاي نوراني با شاخصهايي به شوکل
منحني نشان داده ميشود اا اين گاشهه روي شوبکة دايورةانبورو يعنوي مسوير
ساالنه ظاهري خورشيد در آسمان نسبت به سهارگان و منطقةانبرو نيز نشان
داده ميشود منطقةانبرو منطقة دايرهشکلي است اا آسومان كوه چنوان كوه
گ هيم داراي دوااده صورت فلکي است كه هركدام را بر مينامند (شکل )1

شكل  -1اسطرالب محمدبن ابیبكر محمدالراشد ابری10اصفهانی
در موزه آکسفورد به قطر  185میلیمتر
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اا خدمات ديگر اسطرالب آن است كه ميتوان ساعات نماا را نيوز بوا آن
تعيين نمود براي اسه اده اا دسهگاه ماكور احهياجي جدت به كار بردن و دانسوهن
فرمولهاي رياضي نيست بعالوه اينکه تعيين حدود اراضي و نقشهبرداري و پياده
كردن مسير راه و قناتها و ح ور معوادن و تعيوين مسوير درونوي آندوا اا جملوه
كارهايي است كه اسطرالب را براي آن ميسواخهند (شوکل  )2در ضومن مووارد
اسه اده اصلي اسطرالب در محاسبات اير هم بوده است

شكل 2

 -1معرفت ارت اع گرفهن آفهاب و سهارگان
 -2معرفت طانع اا ارت اع آفهاب
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 -3يافهن ارت اع آفهاب اا طانع
 -4دانسهن ساعات مسهوي11معو
 -5در شناسايي ميل و انحرا

12

آفهاب

 -6در پيدايش طلوع برو به خ اسهوا
 -7در به دست آوردن خانههاي دوااده گانه
 -8در تعيين ساعات صب و ش
 -9در محاسبه تانژانتها اا ارت اع و ارت اع اا تانژانتها
 -10دانسهن طول و عرض جغرافيايي شدر
 -11طلوع آفهاب در هر شدر
 -12ارت اع قطب فلک انبرو
 -13پيدا كردن سمت اا ارت اع و ارت اع اا سمت
 -14محاسبه تقويم آفهاب
 -15به دست آوردن ارت اع بر ها و كوهها
 -16محاسبه پدناي رودخانهها
 -17معرفت مقياس و ظل مقياس
اسطرالب براي جدتيوابي در دريوانوردي نيوز بوه كوار گرفهوه مويشوود
اروپائيان اا قرن سيزدهم آن را جزئي اا يک دسهگاه راهنمواي كشوهيهوا من وور
داشهه و كشهيها بدون دانسهن اسطرالب برنامه حركت خود را تن يم نميكردند
اين دسهگاه اونين بار رسماً در دريانوردي نيروي دريايي آنموان بوه كوار رفوت و
توصيه كننده اين دسهگاه محق و جغرافيادان معرو

مارتين بدوايم13بووده ،سواندا

پس اا آن اين دسهگاه را به نام پالنوي اسو ر14ناميدنود ،اسوطرالب دريوانوردي در
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ابهدا اا نوع سادهترين اسطرالبها برگزيده شد هم اكنون نوع فلزي و پالسوهيکي
كامل آن در دريانوردي و هواپيمايي و شناخت جدت و مکان جغرافيايي هواپيموا
و كشهيها در شب و روا به كار ميرود حمزه بن حسن اص داني مؤن
تاريخ اص دان» كه اا مورخان معرو

«كهواب

اسالمي اسوت و در قورن چدوارم هجوري

ميايسهه آن را به معني سهارهيواب دانسوهه اسوت و گوينود كوه جمشويد داراي
اسطرالبي بوده كه آن را جام جم يا جام جدانبين يا جام جداننما ميناميدند
خواجة شيراا ميفرمايد:
گ هم اين جام جدانبين به تو كي داد حکيم
گ ت آن روا كه اين گنبد مينا ميكرد
هر آنکه راا دو عانم ا خ ساغر خواند
رموا جام جم اا نقش خاو ره دانست
ا ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آنکه خدمت جام جدان نما بکند
بدر تاريخش خرد گ ها بگو
جام جمشيدي شد اسطرالب ما
ابوريحان بيروني در كهاب انه ديم ص حة  285مينويسد كه واژة اسطرالب
در اصل اسطرالبون بوده ،اسطر به معني كوكب و البون بوه معنوي آئينوه و معنوي
كامل آن ميشود آئينه كوكب يا دسهگاه سهارهياب است
در مورد ساخهن اسطرالب و در ابهودا آنرا اا گول پخهوه مويسواخههانود
مهأس انه اطالعات دقيقوي در موورد اونوين اسوطرالب و سواانده آن در دسوهرس
نميباشد
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كهابي به نام (انمبهداء بعلم اننجوم) در كهابخانة مجلس شوراي ملي موجود
ميباشد كه نويسندة آن ابوانخير خمار معرو

به (حسن اسوار) است اين كهواب

در قرن چدارم هجري تحرير شده و در آن آمده است:
«كهابي اا علماي اسکندريه به خ يوناني به دسهم رسيد كه در آن نوشوهه
شده بود كه علم سهارهشناسي و نجوم را يک ن ر ايراني به نوام (آسوهر در قوسوي
قوفاني) توسعه داده است و تاريخ نوشوهن كهواب در حودود  2800سوال قبول اا
ميالد مسي است»
با توجه به اينکه واژه (البيدن) در ابان پارتي و مانوي و ايرانوي قوديم بوه
معني تابيدن است ميتوان نهيجه گرفت كه واژة اسوطرالب بوه معنوي دسوهگاهي
است كه تابيدن و نورافشاني سهارگان را به ما مويآموواد بطلميووس قلوو ي15در
حدود  140سال قبل اا ميالد كهاب انمجسطي16را براي آدريواتوس يوا انهونيووس
نوشت
كهاب انمجسطي مدمهرين كهاب يوناني است كه نزديوک بوه سويزده قورن
سنديت علمي داشهه و به بيشهر ابانهاي اندة دنيوا ترجموه شوده اسوت در ايون
كهاب حركات خورشيد و ماه و سهارگان ،اسرار فلک ،كسو

و خسو  ،نصو

انندارات ،ساعات و امان ،عرض شدرها ،حركات سيارات ،فدرست نام سوهارگان
ثابت و ساير مسايل نجومي به خوبي تشري گرديده است و تموام مباحو

ايون

كهاب اا داليل اثبات هندسي برخوردار است كهاب انمجسطي داراي سيزده فصل
بوده و اونين دانشمند ايراني كه قطعات را اا انمجسوطي بوه عربوي ترجموه كورد
ابوانوفاي بواجاني است كوه در حوواني  328و  388هجوري مويايسوهه اسوت
( 998-940ميالدي)

90

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران  /کل

ابناننديم در كهاب ان درست مينويسد اونوين كسوي كوه اسوطرالب قابول
اسه اده ساخت مردي بود به نام (ماشااهلل بن اتري) يا ماشااهلل بن ابري با ماشوااهلل
بن ساريه يا محمدبن ابيبکر محمد انراشد ابري اص داني كه سواخهه او در موواة
آكس ورد به قطر  185ميليمهر موجود است
در امان خالفت مأمون خلي ة ه هم عباسي ( 112 -170هو) به كوار بوردن
اسطرالب روا فراواني داشهه و در اواخر قرن سيزدهم ميالدي بود كه به دسوهور
پادشاه ژرمن ،تعدادي اا دانشمندان و محققان و مهرجمان ابردسوت اروپوايي در
جزيره سيسيل گرد هم آمدند كه با ترجمة كليه كهابهايي كه اا اطرا

و اكنوا

جدان به عناوين و طرق مخهل ي به دست آمده بود اقدام كنند و چراغ علوم را در
سرامين تشنه و تاريک اروپا روشن سااند
اين گروه وظي ه داشت كه كليه كهابهاي علمي فارسي ،عربوي ،هنودي و
يوناني را به ابان التيني ترجمه كنند و رونسانس اروپا را به اين ترتيب به تکامول
برسانند درحاني كه نود و پنج درصد كهابهاي عربوي را دانشومندان ايرانوي بوه
رشهة تحرير درآورده بودند به نام علم و دانش عربوي اشواعه يافوت نکهوة قابول
توجه اين است كه در امان توسعة روا افزون اسالم كه همه جا را ابان عربي فرا
گرفهه بود و ابان علمي روا هم ابان عربي بود فرهنگ عرب بدون روبرو شودن
با هيچ احمت و اشکاني خود را وارث علم يونان و دانش ايرانوي ديود در قورن
اول هجري مللي كه خود داراي اصول و سنت ملي و دانش و فرهنگ اجهمواعي
و تمدن چشمگيري بودند ناگدان خوود را در ميوان عربابانوان يافهنود تمودن و
فرهنگ ايران آنچنان پيشرفهه بود كه در  1600قبل اا آنکوه مجمعوي در سيسويل
براي ترجمه كهابهاي علمي به التين تشکيل شوود شواپور اول ساسواني چنوين
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مجلسي را در جنديشاپور ترتيب داد كوه منجور بوه تشوکيل و تأسويس دانشوگاه
جنديشاپور شد ،و در اين دانشگاه بود كه مهرجمان ابردست طب يوناني و هندي
را به فارسي برگردانيدند

17

اسهادان شوعر فارسوي اا جملوه ن وامي ،مونووي ،منووچدري و اسودي اا
اسطرالب در اشعار خود نام بردهاند
اسهاد طوس ميفرمايند:
سهاره شمر پيش او شدريوار

بر انديشه و ايجها در كنوار

همه ايج و صالب برداشهند

بر آن كار يک ه هه بگااشهند

به صالب كردند و اخهر نگاه

هم اا ايج رومي بجسهند راه

بياورد صالب و اخهر گرفت

يکي ريج هندي به بر برگرفت

طریقه استفاده از اسطرالب
قبل اا آنکه به طريقه اسوه اده اا اسوطرالب بپورداايم بوا وجوود آنکوه در
ص حات پيش اجزاء و ادوات اسطرالب به طور خالصه گ هه شده است در ايون
جا الام است توضيحات بيشهري درباره اجزاء ادوات اسطرالب گ هه شود
اسطرالب مسط كه كاملتورين نووع اسوطرالبدا اسوت اا اجوزاء و ادوات
بسياري تشکيل شده كه در شکل آورده است

18

 Pin -1يا منجاق كه آن را به قطب «وند -محور» ميگويند كه يک سور آن
پدن و به نام (بن قطب) و در انهداي سر ديگر آن شکافي تعبيه شده كوه
به اين علت آن را قطب ميگويند در قطب و مركز اسطرالب جا گرفهوه
و در حقيقت بجاي مركز و سمت انراس ناظر و يا رصد اسطرالب است
 )Alidade( -2يا عضاده بااو و خ كشي است كه روي قطب موينشويند و
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در حول مركز ميچرخد و داراي اايدهاي است كه آنرا نبنوه مويگوينود
طول بعضي عضادها به  12قسمت عضاده را به  6قسمت تقسيم ميكنند
و خ اول را ساعت اول و دواادهم و خ دوم را ساعت ساعت دوم و
ياادهم و خ سوم و دهم و به ترتيب خو ششوم و ه وهم مويگوينود
قسمت دوم عضاده را هم به  60قسمت مساوي تقسيم ميكنند
 )Vane( -3يا نبنه اايدهاي است بر طرفين عضاده كوه نوام ديگوران هدفوه
است هر دو اايده را هدفهان يا دفهان گويند
 )sight hole( -4يا بري عضاوه يا تقبه سووراخي كوه بور نبنوه اسوت بوراي
نگريسهن است و اا اين سوراخها عمل قراول روي انجام ميگيورد و بوه
خورشيد و ماه و سهارگان رصد مينمايند و اا ميان اين دو سوراخ به آن
نگاه ميكنند
 -5ص حه يا ( )Meterيا ص حه مادر (ام) ميگويند ص حه اصلي اسطرالب
است كه اا طري سوراخي كه در وس آن است روي عضاده گااشوهه و
بروي سنجاقک قطب قرار ميگيرد صو حه موادر يوا حجوره بزرگهورين
قسمت اسطرالب و شامل دو قسمت پشت و يا رويه ميباشد
 )Holder( -6يا عالقه نخ ابرايشم تابيدهاي است كه به صورت ريسمان بوه
ص حه وصل شده براي به دست گرفهن اسطرالب بکار برده مويشوود و
شبيه منگونه و آويزههاي ريسمان تسبي است بقيه اجزاي اسطرالب در
شکل به خوبي ديده ميشود
با توضيحاتي كه در مورد اسطرالب داده شد اينوک بوه طريقوه اسوه اده اا
اسطرالب به طور مخهصر پرداخهه ميشود:
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 -1پیدا کردن ارتفاع خورشید
ريسمان (عالقه) اسطرالب را به دست ميگيريم به طريقي كوه اسوطرالب
آويزان و كامالً آااد باشد نور قرص خورشيد را اا ميان دو سوراخي كه در وس
روانه خ كش (انعضاده) كه سوراخ محل نگريسوهن اسوت اا يوک سووراخ بوه
سوراخ ديگر هدايت ميكنيم به ترتيبي كه بر درجاتي كه بر پيرامون دايره نوشوهه
شده است بهابد مقدار آنرا ميخوانيم و ااويه ارت اع آفهاب است
 -2پیدا کردن زاویه ارتفاع ستارگان
ريسمان عالقه را به دست ميگيريم ،اسطرالب را به حانت تعلي نگاه مي-
داريم اا ميان دو سوراخي كه بر اايده (نبنه) خو كوش (انعضواده) اسوت جواي
سهاره را جسهجو ميكنيم مسير عبور نور سهاره را اا ميان سووراخ اول و سووراخ
دوم روي درجات پيرامون اسطرالب ميخوانيم كوه هموان ارت واع سوهاره اسوت
(شکل )3
رمل :چنانکه گ هيم معموالً اسطرالب بوا رمول مهوراد

هسوهند و نيوز بوه

صورت رمل و اسطرالب آورده ميشود اما بايد دانسوت كوه رمول اا اسوطرالب
اسه اده ميكند اما اسطرالب اا خدمات رمول اسوه ادهاي نموينمايود در داسوهان
سمک عيار19يوا در شواهنامه فردوسوي و اميرارسوالن20مرتوب اا سوهارهشناسوي و
تنجيم سخن رفهه است و خوب و بد اندگاني را اا آن اسوهخرا مويكردنود در
اروپا هوم اا كپلور21سوهاره شوناس معورو

پادشواهان رواهواي خووب و بود را

خواسهار بودهاند بشر اصوالً اا ابهداي آفرينش دوست داشهه اسوت كوه اا آينوده
خود خبردار شود در مورد رمل مسانه مدم آن است كه اسهاد اين فون در كهواب
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خود نوشهه است «اا جمله علوم شري ه ايکه خداوند منان آنرا اا دسهرس عمووم
برحار داشهه بلکه علم آن را اخهصاص به انبيا و اونيا خود داده و بعد بمعودودي
اا افراد بعنوان مشت نمونه خروار اعطا فرموده است علم صوحي و عزيوز رمول
است چنانچه صاحب نصوحات اا ابون عبواس نقول نمووده ايون علوم اا جملوه
معجزات ه ت تن اا انبيا ع ام بوده است»22اما مسانه اين است كوه تودريس ايون
علم مجاا نيست و ياد دادن آن بنا به ن ر اساتيد اين علم بدبخهي ميآورد

شكل 3
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به همين نحاظ كهوابهواي رمول كوامالً مغشوو

كوه يوا خوود نويسونده

نميدانسهه يا نميخواسهه است كسي بداند در عمل ،رمل معني دانههاي شون يوا
ماسه را ميدهد كه معموالً شانزده عدد اا آندا را ميگيرند و بوا آن كوار خوود را
شروع ميكنند براي آسانتر شدن كار مکعبهاي مانند طاس تخهه نرد ساخههانود
كه بر روي آن بصورت نقطه اا  1تا  4حک شده اسوت چدوار مکعوب اا وسو
سوراخ شده و بههم مرتب ميگردند و مکعبها حول محور سووراخ بوه راحهوي
ميچرخند رمال دو ميله كه در هر ميله چدار مکعب قورار دارد پوس اا خوانودن
اورادي مکعبها را دو بار بر روي ظر

برنجي ميريزد و هر بوار هشوت رويوه

مکعب را ميبيند اعداد او را به صورت – و اعداد فرد را به صورت نقطوه در
چدار ردي

چدار تايي بر روي كاغا مويآورد و پوس اا انجوام عمليواتي طوانع

شخص را ميگويد

امرداد 1394
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يادداشت
 1در ميان رودان آن را «اسهاره الب» مي نامند در پارهاي اا منوابع عربوي نوام آن را برگرفهوه اا كلموه
يوناني اسهرالبوس كر مي كنند
2. Monday
3. Montag
4. Lindi
5. LunisT
6. Lunedi
7Saturday

 8فلک انبرو و گرد آسمان نيز ناميده مي شود
 9مسير حركت ظاهري ساالنه خورشيد نسبت به امين ،بر روي كره سماوي است
 10ابر يکي اا دهسهانهاي حواني احمد آباد اص دان است
11

 11من ور اا ساعت مسهوى يک بيست و چدارم اا مجموع  24ساعت شبانه روا است

 12من ور اا ساعت معو يک دواادهم ساعات شب يا روا است ،كه هر كودام جودا گانوه بوه دوااده
بخش تقسيم مىشود كه هر بخش يک ساعت محسوب مىگردد
13
. Martin Behaim
14
. Planispere

 15منجم و جغرافيادان بزرگ يونانى قرن دوم ميالدى است
 16نام اصلي اين كهاب به يوناني"ماتماتيکه سينهاكسيس" به معني «تأني

رياضي» است و بعدها آن را

به خاطر اهميت و فراوانش "هه مگانه سينهاكسيس" به معني «رسانه بزرگ» خواندند در ابان عربي
آن را انمجسطي مي نامند
 17براي اطالعات بيشهر به كهاب اسطرالب نوشهه دكهر سرفراا غرني دانشومند فرهيخهوه اا انهشوارات
واارت علوم و آموا

عاني شدريور  1356چاپ تدران مراجعه فرماييد

 18ص حه  81كهاب اسطرالب نوشهه اسهاد سرفراا غزني
 19سَمَک عَيّار رماني است كه در سده ششم هجري نوشهه شده اسوت داسوهانهاي ايون كهواب پونج
جلدي به دست فرامرا بن خداداد بن عبداهلل كاتب ارجاني جمعآوري شده است وي داسوهانها را
اا ابان يک راوي به نام صدقهٔ ابوانقاسم فراهم آورده است .به تصحي انده ياد دكهر پرويز ناتل
خانلري در اين كهاب آمدهل "عدنان واير برخاست و اصوطرالب فلوک شوکل عوانم ندواد گوردون
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سيرت در دست گرفت و پيش ن ر آفهواب رفوت و ارت واع طلووع خورشويد اا بدور طوانع فرانود
خورشيد شاه برگرفت و معلوم كرد كه طانع وقت چيست به جايگاه خويش آمد و در دوااده خانه
فلک برو و خانه سهارگان در درجات شر

و بال و هبووط و حضويو و حطووط و سوعادت و

نحوست و كار پادشاهي و سلطانيست و فرمان دهي و كام يافهن بر هر چيزي كه در جدان باشود و
طانع اندگاني و اسباب كارها و ن ام را مملکت بديد و بخنديد و گ ت اي عانم افروا اگر منجمان
عانم گرد آمدي تا چنين ساعهي به دست آوردندي نهوانسهند ،سخت ع يم مبوارو سواعهي اسوت،
بسيار كارها ديدم كه بر سر وي بگارد و خرميدا بيند و به دنيل هم اكنون باشود كوه او را مژدگانوه
آوردند به خرمي" (مجلد پنجم ص حه )305
 20اميرارسالن نامدار يکي اا مشدورترين داسهانهاي عاميانوه بوه ابوان فارسوي اسوت .نوشوهه نقيوب
انممانک به تصحي انده ياد دكهر محجوب
21
. Johannes Kepler

 22ك ايه انرمل تأني

سيد جواد هني تدراني -دست نويس محل تکًير و تاريخ آن مشخص نيست

