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زيج شُستَكَهبررسي و تحليل مقدماتي ترجمة فارسي 
1محمد باقري

چكيده
 است كه حسين زيج شُستَكَهمقالة حاضر حاوي ويرايشي از ترجمة فارسي 

 قرن پيش به عربي 10بن موسي هرمزي، اخترشناس ايراني، آن را در حدود 
 مفصل اين رسالة كوتاه برخالف عموم زيجها، شامل جدولهاي. نگاشته است

نجومي نيست و تنها دو جدول نسبتاً مختصر دارد كه به محاسبة اجتماع و 
روش هرمزي . شوداستقبال ماه و خورشيد و به رؤيت هالل ماه مربوط مي

 البروجي ماه و خورشيد و سيارات مبتني بر استفاده �براي محاسبة طول داير

هرمزي . ر استاز تقويمهاي نجومي چهار سال اخير نسبت به سال مورد نظ
عمالً از دورة تناوب هاي شناخته شدة هر جرم سماوي براي تعيين طول 

زيج شستكه،در پايانِ ويرايشِ ترجمة فارسي . كندسماوي آن استفاده مي
تحليل مقدماتي روشهاي هرمزي و نيزتصوير يك نسخة خطي عربي بسيار 

.كهن آمده است

�����  ماه، سيارات، طول زيج شُستَكَه، هرمزي، خورشيد،: كليدواژه

��	
، رؤيت هالل ماه ��

مقدمه
 تنها اثر موجود از حسين بن موسي هرمزي حاسب، اختر شناس ايراني شستكهزيج 

اين اثر زيج به معناي متعارف . نيمة دوم قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است
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�داير(طول سماوي كلمه نيست، بلكه عمدتاً مجموعه اي است از قواعد براي يافتن 

خورشيد و ماه و سيارات با داشتن مقادير مربوط به چهار سال قبل از سال )البروجي
كتاب حل المشكل في مسير ها از اصل عربي اين زيج كه در برخي نسخه. مورد نظر
 خوانده شده، چند نسخه موجود است كه برخي از آنها شامل متن كامل و الكواكب

نسخه هاي عربي به جا مانده عبارتند .  و كوتاه شدة اين اثرندبرخي ديگر صورت خالصه
چهار نسخه در كتابخانة آستان قدس رضوي در مشهد كه از اين ميان نسخة شمارة : از

فهرست (ق كهنترين نسخه و صورت كاملي از آن است 581 داراي تاريخ كتابت 5335
 فاقد تاريخ 5558نسخة كامل ديگر به شمارة ). 334ـ333، ص 3، ج آستان قدس
فيلم اين دو نسخه . و بابهاي آن شماره گذاري شده اند) 299فكرت، ص (كتابت است 

دانش پژوه، ( در كتابخانة مركزي دانشگاه تهران هست 2247 و 2012به شماره هاي 
 در همين 5248عكس نسخة اخير نيز به شمارة ). 334، ص فهرست ميكروفيلمها
به (و نسخة ديگر متعلق به كتابخانة آستان قدس رضوي د. شودكتابخانه نگهداري مي

 قمري 1337 و 1150كه به ترتيب در سالهاي ) 2/12122 و 3/122092شماره هاي 
ماكس كراوزه در ). 157، 106عرفانيان، ص (نوشته شده اند به صورت مختصرند 

دو هاي استانبول فراهم كرده، فهرستي كه از نسخه هاي خطي رياضي در كتابخانه
 باب ذكر كرده كه احتماالً مقدمه را هم يك باب به 15نسخة كامل از اين اثر را شامل 

 در 1624/5 به شمارة 734يكي از اين دو نسخه با تاريخ كتابت . شمار آورده است
 در مجموعة اسمهان 297/2 به شمارة 894كتابخانة كوپرولو و ديگري با تاريخ كتابت 

چند نسخة عربي ). 517ص (شود ة استانبول نگهداري ميسلطان از كتابخانة سليماني
سپهساالر [ديگر نيز در تهران هست كه نسخة كتابخانة مدرسة عالي شهيد مطهري 

، )92دانش پژوه و منزوي، ص (ق 1000در حدود سال ) 63/2911به شمارة  (]سابق
در ) د2/242ة به شمار(نسخة كتابخانة دانشكدة الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران 

و نسخة متعلق به كتابخانة ) 263ـ4حجتي و دانش پژوه، ص ( هجري 12 يا 11قرن 
دانش پژوه، ( نوشته شده است 1105در سال ) 2/281به شمارة (دكتر اصغر مهدوي 
 و عكس آن به شمارة 1553 فيلم نسخة اخير به شمارة ).155فهرست مهدوي، ص 
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دانش پژوه، فهرست (ران موجود است  در كتابخانة مركزي دانشگاه ته3210
هاي گزارش شده از اين زيج عبارتند از نسخة ساير نسخه). 608ميكروفيلمها، ص 

 طوسي نوشته شده و او بدان ]نصيرالدين[نزد خواجه « كتابخانة ملك كه 4/640
؛ نسخة )243، ص6جلد ( ملك 9/3137؛ نسخة )124، ص 5جلد (» نگريسته است

و نسخة شمارة ) 105، ص 17جلد (خانة مركزي دانشگاه تهران  كتاب5/8312شمارة 
- 363؛ باقري، ص 31كندي، ص). (42، ص1جلد ( كتابخانة مجلس سنا 16/12818

).70؛ قاسملو، ص364
 دومين بخش ،)عرضه شده در اين مقاله(زيج شستكه  ترجمة فارسي صورت كامل 

نشگاه تهران است كه در  مجموعة جوادي دانشكدة ادبيات دا359نسخة خطي شمارة 
 ق است 1239تاريخ كتابت اين نسخه . شودكتابخانة مركزي اين دانشگاه نگهداري مي

 هجري 756(= يزدگردي 746چون در حاشية مطلب مربوط به تقويم زهره به سال 
.در اين سال فراهم شده استزيج شستكه اشاره شده است، احتماالً ترجمة ) خورشيدي

ر از زيج خوارزمي و زيج حبش حاسب نام مي برد كه هر دو در قرن  هرمزي در اين اث
 يزدگردي آورده 384 براي سال زيج شستكهچون مثالهاي . سوم هجري نوشته شده اند

 هجري خورشيدي 394 يزدگردي معادل با 384شده است، زمان نگارش آن را مي توان 
ار يا دستارچه است كه براي در فارسي به معني دستمال يا دست» شُستكَه«واژة . دانست

آن جمع مكسر عربي شستكات و شساتك و صورت معرب شُستَجه ذكر شده است 
را مي توان به معني زيج كوچك يا » زيج شستكه«بنابراين ). ، ذيل واژهلغتنامة دهخدا(

زيج هرمزي در . زيج جيبي معني كرد كه با توجه به حجم و محتواي آن پذيرفتني است
در زمان .  خود نام مي برد كه هيچ نشاني از آن به جا نمانده استج كبيرزي از شستكه

بر كرانة خليج ) ميناب(هرمزي، هرمز نام بندر معتبري نزديك به مصب رودخانة رودان 
در حوالي سال .  كيلومتري ميناب برجاست10فارس بود كه ويرانه هاي آن اكنون در 

رة جرون پناه بردند و آن را هرمز جديد  ق اهالي هرمز از يورش مغوالن به جزي700
. ناميدند كه اكنون نيز هرمز نام دارد

يا ) مگر همين ترجمة كهن فارسي( تاكنون ويرايش، ترجمه زيج شستكهمتن عربي 
 موجود در 5335به پيوست اين مقاله، تصوير نسخة عربي شمارة . بررسي، نشده است



�;/��	 
��� .��� 

اميدوارم انتشار اين ترجمة . شودده ميكتابخانة آستان قدس رضوي در مشهد نيز آور
 به زيج شستكهفارسي و تصوير متن عربي راهگشاي بررسي مقايسه اي و مشروحتر 

.باشددست پژوهشگران نجوم دورة اسالمي 
ـ 3ـ تقويم قمر، 2ـ تقويم شمس، 1: نام بابهاي چهارده گانة زيج شستكه چنين است

ـ 8ـ تقويم عطارد، 7ـ تقويم زهره، 6ريخ، ـ تقويم م5ـ تقويم مشتري، 4تقويم زحل، 
ـ 11ـ معرفت اجتماع و استقبال، 10ـ معرفت ساعات و ارتفاعات، 9تقويم جوزهر، 

ـ معرفت 14ـ معرفت كسوف شمس، 13ـ معرفت عرض قمر، 12معرفت رؤيت هالل، 
بعضي از نسخه ها در واقع صورت خالصه اي از اين زيج هستند كه تنها ده . خسوف قمر

خوشبختانه ترجمة فارسي آن از يك صورت .  اول را شاملند و مثالها را نياورده اندفصل
.كامل فراهم آمده است

در » معرفت رؤيت هالل«و » معرفت اجتماع و استقبال«البته دو جدول مربوط به 
 كتابخانة آستان 5335نسخة ترجمة فارسي موجود نبود، بنابراين از نسخة عربي شمارة 

 در پي نويسها زيج شستكهتوضيحاتي در مورد تبيين روشهاي . ل شدقدس رضوي نق
در ). 368- 364 نك باقري، ص زيج شستكهبراي توضيح بيشتر محتويات (آورده ام 

ويرايش متن ترجمة فارسي كه در پي مي آيد، افزوده ها، معادلهاي ارقام ابجد و 
ندن، متن را نقطه گذاري براي سهولت خوا. آورده ام][توضيحهاي خود را درون قالب

.و پاراگراف بندي كرده و رسم خط را در حد متعادل، امروزي كرده ام

متن رساله
بسم اهللا الرحمن الرحيم

، مؤلف آن ]شبكه: در نسخه[شود زيج شستكه اين كتابيست لطيف كه شناخته مي
حسين بن موسي الهرمزي الحاسب، در معرفت كواكب سبعه و جوزهر و ساعات و 

. ارتفاعات و اجتماعات و استقباالت و كسوفات و هرچه تعلق دارد باعمال تقويم
شود از حل و عقد پس كسي كه نظر كند در اين و عمل كند باين، پس مستغني مي

پس هرگاه اراده كني تقويم كواكب سبعه را، در . زيجات در معرفت تقويم كواكب سبعه
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 از چهار سال متوالي قبل از سال آنچناني كه خواهي، بياور چهار تقويمآن سالي كه مي
.پس عمل كن بنهجي كه شرح مي كنم از براي تو. خواهيمي

 هرگاه اراده كني تقويم شمس را، پس بگير تقويم قبل از سالي كه . تقويم شمس
خواهي و نقصان كن از موضع شمس از روز اول فروردين ماه جاللي چهارده دقيقه و مي

آن چه باقي ماند، اوست موضع شمس از روز اول فروردين ماه آن پس . هجده ثانيه
و علي هذا النّسق نقصان كن از تقويم او يوماً فيوماً بر توالي ايام از . خواهيسالي كه مي

تقويم عتيق، و علي هذا القياس ابداً، تا اينكه برسي تا آخر آن، و ثبت كن آن چه باقي 
1.ماند از هر روز در تقويم سال جديد

384[������اراده كرديم تقويم شمس را در سنة اربع و ثمانين و :  مثال اين

. يزدجردي را] 383[������پس اخذ كرديم تقويم سنة ثلث و ثمانين و . يزدجردي]

13 درجه و 28[كح يجپس يافتيم شمس را در روز نوروز اين سنه در برج حوت 
59 درجه و 27[كز نطيقه، باقي ماند پس نقصان كرديم از او چهارده دق. ]دقيقه

�پس ثبت كرديم اين را در روز نوروز فروردين ماه سنة اربع و ثمانين و . ]دقيقه����� .

و نقصان نكرديم ثانية مذكوره را بجهت اين كه . پس اين است موضع شمس در اين روز
روز و مي گردانيم كنيم اين ثواني را در هر چهار وليكن جمع مي. نيست در تقويم ثواني

و اين از براي كسي است كه . كنيم در روز پنجم پانزده دقيقهپس كم مي. آن را دقيقه
پس اگر كسي اراده بكند غير از اين را، پس هر وقت كه اراده . اراده كند تقويم سال را

پس آن چه باقي ماند موضع . كند از موضع شمس آن دقايق و ثواني رابكند، نقصان مي
.  بعد سيصدو شصت و پنج روزاوست

هرگاه اراده كني تقويم قمر را پس بگير تقويم چهار سال قبل از آن سالي . تقويم قمر
پس نظر كن سوي قمر در روز بيست و يكم آبان ماه جاللي سال عتيق و . خواهيكه مي

پس اوست موضع . زياد كن بر موضع قمر چهار برج و هجده درجه و چهل و سه دقيقه
و علي هذا النسق زياد كن بر موضع قمر يوماً فيوماً . در اول فروردين ماه سال جديدقمر 

و ثبت كن آن چه باقي ماند از هر روز در تقويم سال . بر توالي ايام در تقويم عتيق
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2.جديد

پس .  يزد جردي������اراده كرديم تقويم قمر را در سنة اربع و ثمانين و : مثال اين

را و نظر كرديم سوي موضع قمر در روز ] 380[������ سنة ثمانين و اخذ كرديم تقويم

7 درجه و 5[ه ز پس يافتيم او را در برج سرطان . بيست و يكم آبان ماه از اين سنه
آن گاه جمع . پس زياد كرديم بر او چهار برج و هجده درجه و چهل و سه دقيقه. ]دقيقه

 پس گفتيم كه در روز نوروز سنة .]يقه دق50 درجه و 23[كج نكرديم شد هفت برج 

.  يزدجردي قمر در بيست و سه درجه و پنجاه دقيقة عقرب است������اربع و ثمانين و 

.و اگر در روز بيست و دويم آبان ماه هم زياده كني مي يابي موضع قمر را بطريق مذكور
 و چهار و وجه ديگر اين كه اگر زيادكني بر موضع قمر بيست و هفت درجه و چهل

شود موضع او از براي تو بعد دويست و چهل و هشت روز و اين دقيقه، پس صحيح مي
3.]است[اول از زيج حبش] روش[و . حساب صحيح است به زيج خوارزمي

�اراده كرديم تقويم قمر را در روز نوروز سنة اربع و ثمانين و : مثال اين�����

پس يافتيم قمر را در . تير ماه از اين سنهيزدجردي و نظر كرديم در روز بيست و هشتم 
 درجه و 27[كز مدپس زياد كرديم بر او . ] دقيقه57 درجه و 25[كه نزبرج ميزان 

 درجه 23[كج ماپس گفتيم كه در روز نوروز اين سنه قمر در برج عقربست . ] دقيقه44
. و اين موافق است با زيج هندويه]  دقيقه41و 

كند در تقويم قويم قمر را در زيج خوارزمي، پس رجوع ميپس كسي كه اراده كند ت
عتيق از روزي كه اراده كرده است تقويم قمر را در آن روز معكوساً به دويست و چهل و 

پس جمع . كز مدهشت روز و نظر كند در تقويم عتيق به موضع قمر و زياد كند بر او 
 و در زيج حبش رجوع پس اوست موضع قمر در آن روزي كه مي خواهد. كند آن را

و زياد . كند بسوي خلف از آن روزي كه مي خواهد به هزارو دويست و چهل روزمي
شود از براي او موضع پس صحيح مي. كند بر موضع قمر درجات و دقايق مذكور رامي

.قمر در روزي كه اراده كرده
 را و نظر هرگاه اراده كني تقويم زحل را پس بگير تقويم دو سال قبل. تقويم زحل
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كن در روز بيستم اسفندارمذ ماه و زياد كن بر موضع او سيزده درجه و چهل و پنج 
. خواهيپس چون بكمال رسيد اوست موضع زحل در روز نوروز از سنه اي كه مي. دقيقه

و علي هذا النّسق زياد كن بر موضع او يوماً فيوماً تا صحيح شود از براي تو يوماً فيوماً از 
27 درجه و 12[يب كزوايضاً اگر زياد كني بر آن . خواهي الي آخره ميسنه اي كه

شود از براي تو موضع زحل  در روز بيست و نهم اسفندارمذ ماه پس صحيح مي]دقيقه
4.و علي هذا النّسق الي آخره. خواهيدر روز نوروز سنه اي كه مي

تقويم سالي را كه دو  هر گاه اراده كني تقويم مشتري را پس بگير .تقويم مشتري
پس نظر كن به سوي مشتري در روز پنجم اسفندارمذ ماه عتيق و زياد . سال قبل باشد

پس اوست موضع مشتري در روز . كن بر موضع او يك برج و دو درجه و بيست دقيقه
و علي هذا النّسق زياد كن بر موضع او يوماً فيوماً و ثبت كن آن را . نوروز از سنة جديد

شود از براي تو بعد و ايضاً هرگاه زياد كني بر آن صحيح مي. يوماً در سال جديديوماً ف
5.چهار صد روز

هرگاه اراده كني تقويم مريخ را پس بگير تقويم دو سال قبل را و نظر . تقويم مريخ
كن به سوي مريخ در روز نهم از فروردين ماه سال عتيق و زياد كن بر موضع او شانزده 

و علي . خواهيپس اوست موضع مريخ در روز نوروز سالي كه مي. دقيقهدرجه و بيست 
هذا النسق زياد كن بر موضع او يوماً فيوماً در سال عتيق و ثبت كن آن را يوماً فيوماً در 

و اما اگر بوده باشد راجع در تقويم عتيق بگير . سال جديد هرگاه بوده باشد مستقيم
پس نظر كن در موضع مريخ در روز اول اسفندارمذ تقويم يك سال قبل از سال عتيق را 

پس چون به . ماه عتيق قبل از عتيق، و زياد كن بر او يك برج و نه درجه و سه دقيقه
پس نقصان كن در هر روز از تقويم . كمال رسيد، اوست موضع مريخ در روز نوروز جديد

و زياد كن . د به دو سالاو دو دقيقه مضاعفاً از اول سال آنچناني كه قبل از سال تو باش
پس بعد از كمال اوست موضع مريخ . بر آنچه باقي ماند يك برج و نه درجه و سه دقيقه

6.و علي الترتيب الي آخر السنه

پس .  يزدجردي������اراده كرديم تقويم مريخ را در سنة اربع و ثمانين و : مثال اين

دي را و طلب كرديم مريخ را در اول  يزدجر������گرفتيم تقويم سنة واحد و ثمانين و 
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پس زياد . دقيقه] 14 درجه و 25[كه يدپس يافتيم او را در جدي . اسفندارمذ ماه
پس حاصل شد از براي ما موضع مريخ در . كرديم بر او يك برج و نه درجه و سه دقيقه

. ]قيقه د17 درجه و 4[د يز يزدجردي در حوت ������روز نوروز سنة اربع و ثمانين و 

و زياد كرديم . دو دقيقه] 382[������ و ثمانين و ةثانيپس نقصان كرديم در اول سنة 

پس بعد از كمال ثبت كرديم او را در . بر آنچه باقي ماند يك برج و نه درجه و سه دقيقه
و علي هذا القياس روز .  يزدجرديئةثلثماروز اول فروردين ماه سنة اربع و ثمانين و 

و روز سيم را شش دقيقه و چهارم را . ذكور را چهار دقيقه نقصان كرديمدويم سنة م
 و ايضاً اگر زياد �.هشت دقيقه علي هذا التّرتيب تا روز سي ام را يك درجه الي آخره

شود از براي تو موضع مريخ صحيح مي]  دقيقه59 درجه و 24[كد نطكني بر موضع او 
7.روزمح البعد 

ده كني تقويم زهره را پس بگير تقويم سالي را كه قبل از سنة هرگاه ارا. تقويم زهره
پس نظر كن به موضع او در روز بيست و يكم شهريور ماه سال عتيق . تو باشد بدو سال

پس اوست . و زياد كن بر موضع او شش برج و بيست و شش درجه و چهل و نه دقيقه
يضاً اگر زياد كني بر موضع او موضع زهره در روز نوروز از سنة جديد الي آخر السنه و ا

شود از براي تو موضع او شش برج و بيست و پنج درجه و چهل و چهار دقيقه صحيح مي
��8.بعد پانصد و هفتاد و هشت روز

بگير تقويم سنه اي را كه يك سال قبل از سنة تو باشد و نظر كن به . تقويم عطارد
 زياد كن بر موضع او يازده برج و موضع او در روز هجدهم فروردين ماه جاللي ماضي و

پس اوست موضع عطارد در روز نوروز از سنه اي كه   . يازده درجه و سي دقيقه
و علي هذا الترتيب زياد كن بر موضوع او در تقويم يوماً فيوماً و نقل كن در . خواهيمي

�].��>: [ �!( �� <,;6�@ &� �0�A .5�� B� 2!� �6C ." D6!E 2�3 F4 $� D��5��� .
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سه دقيقه و ايضاً اگر زياد كني بر موضع او يازده برج و پنج درجه و سي و . تقويم جديد
9.شود از براي تو موضع او بعد سيصد و چهل و چهار روزصحيح مي

خواهي و نظر كن به بگير تقويم يك سال قبل از سنه اي كه مي. تقويم جوزهر
 پس 10.موضع او در روز آخر از آن سنه و نقصان كن از موضع او سه دقيقه و دوازده ثانيه

و علي هذا . خواهي نوروز سنه اي كه ميآن چه باقي ماند اوست موضع جوزهر در روز
پس آن چه باقي . الترتيب نقصان كن در تقويم او در هر روز سه دقيقه و دوازده ثانيه

ماند اوست موضع جوزهر در روز بعد او الي آخر السنه و ايضاً اگر نقصان كني اين دقايق 
 چه باقي ماند موضع خواهي پس بدرستي كه آنو ثواني را از موضع او در هر روز كه مي

.اوست در روز بعد از آن روز مفروض تو بعينه
نظر كن به ارتفاع و ساعات تقويم عتيق از اول سال الي .  معرفت ساعات و ارتفاعات

و بدرستي كه زياده كردن در اينها و در . آخره و نقل كن آنها را در تقويم جديد بعينه
.  لطيفساير اعمال مذكوره تقريبي است در اين زيج

هرگاه اراده كني عمل اجتماع و استقبال را پس نظر كن . معرفت اجتماع و استقبال
به سوي اجتماع سال جديد در روز بيست و هشتم شهر عربي در نصف النهار و بگير بعد 

پس آنچه باقي ماند . را و آن چنانست كه نقصان كني تقويم كمتر را از تقويم بيشتر
ن را و هم چنين عمل كن در روز چهاردهم شهر عربي و بگير پس نگهدار آ. اوست بعد

پس بيرون آور ساعات صحيحه را از او آنچه مي يابي مقابل . بعد را ايضاً به طريق مذكور
پس اگر ساعات بعد از . پس اوست ساعات بعد و نگاهدار آن را. او از ساعات و دقايق

پس اگر . اشد از درجة تقويم قمرشمس است و آن چنانست كه درجة تقويم او بيشتر ب
. ساعات اين بعد كمتر از ساعات نصف النهار باشد اضافه كن آن را به ساعات نصف النهار

و اگر بوده باشد ساعات بعد مذكور بيشتر از ساعات . پس اوست وقت اجتماع و استقبال
اوست پس آن چه باقي ماند . نصف النهار، پس نقصان كن از او ساعات نصف النهار

پس كم . مگر اين كه بوده باشد ساعات بعد مذكور زايد از ساعات ليل. گذشته از شب
آن چه باقي ماند اوست گذشتة از روز آينده، چه اجتماع و . كني از او ساعات ليل رامي

و اگر بوده باشد بعد از قمر و آن . پس بيرون آور طالع را از اين ساعات. چه استقبال
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 تقويم او بيشتر باشد از درجة تقويم شمس، پس نقصان كن ساعات چنانست كه درجة
اگر بوده باشد . بعد قمر را از بيست و چهار و آن چه باقي ماند نگاه دار آن را و نظر كن

پس آن . اين باقي كمتر از ساعات نصف النهار ماضي، پس زياد كن بر ساعات نصف النهار
ز روزي كه اراده كرده اي و آن وقت اجتماع و چه باقي ماند اوست گذشته از روز قبل ا

و اگر بوده باشد ساعات بعد مذكور بيشتر از ساعات نصف النهار ماضي . استقبال است
آن چه باقي ماند اوست گذشته از شب . پس نقصان كن ازو ساعات نصف النهار ماضي را

كني از پس كم مي. ماضي مگر اين كه بوده باشد ساعات بعد مذكور زايد از ساعات ليل
پس بيرون . خواهياو ساعات ليل را و آن چه باقي ماند اوست گذشته از روزي كه تو مي

پس اگر اين ساعات را بر پانزده ضرب كني و دقايق آن را هر . آور طالع را از اين ساعات
پس اخذ كن . چهار يكي گيري و زياد كني بر آنها، پس آن چه جمع شود اوست داير

و اگر بوده . س را و زياد كن بر داير اگر بوده باشد اجتماع يا استقبال نهاريمطالع شم
باشد ليلي اخذ كن مطالع نظير جزو شمس را و زياد كن بر داير و اوست مطالع درجة 

گويي طالع پس مي. پس اخذ كن آن چه يافته اي بازاء آن از درج السواء بروج. طالع
شود ساعات اجتماع و استقبال، تا اينكه  شناخته ميو از اين جدول. چنين از برج چنين

11.طلب كني از او درج آن چه بازاء اوست از ساعات

الثوانيالدقايقالدرجالساعاتالثوانيالدقايقكسورالساعات
15152120130312457نصف

101034123112553لثث
71356233222352ربع
6678343332549حمس
55910453441847سدس
4191112563651543سبع
3391314673881222ثمن
3131516783992048تسع
13217894010307عشر

13818910430نصف عشر
23819101113نصف سدس

1201112510
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ناس بهت شمس و قمر را هرگاه اراده كني رؤيت هالل را بش. عرفت رؤيت هاللم
آن . در روز بيست و نهم شهر عربي و ضرب كن ساعات نصف النهار را در بهت شمس

پس آن چه حاصل آيد زياد كن آن را بر تقويم . چه رسيد قسمت كن بر بيست و چهار
و . پس چون جمع كني اوست تقويم شمس در وقت غروب او. شمس در نصف النهار او
كند به حركت خاص ايقيست كه در يك شبانه روز حركت ميمراد از بهت شمس دق

آن چه رسيد قسمت . و ضرب كن ساعات نصف النهار اين روز را ايضاً در بهت قمر. خود
پس چون . پس آن چه حاصل آيد زياد كن آن را بر تقويم قمر. كن بر بيست و چهار

ر درجاتيست كه در و مراد از بهت قم. جمع كني اوست تقويم قمر در وقت غروب شمس
بعد از آن نقصان كن تقويم شمس را . كند به حركت خاص خوديك شبانروز حركت مي

نگاه دار آن را و بگير عرض قمر را و زياد كن بر بعد . آن چه باقي ماند اوست بعد. از قمر
پس آن چه . اگر بوده باشد عرض شمالي و نقصان كن از او اگر بوده باشد عرض جنوبي

اگر موافق است با آن چه در اين . اند بعد از زياده و نقصان نظر كن در اين جدولباقي م
.شودشود واال رؤيت نميجدول نگاشته و كمتر نيست رؤيت مي

�داير عرض±بعد[

]البروحي
101010161620201616141010

01234567891011]برج [

ه كني عرض قمر را نقصان كن موضع رأس را از  هرگاه اراد12.معرفت عرض قمر
اگر بوده باشد حصه از يك درجه تا سي ضرب كن آن را در سه و . پس اوست حصه. قمر
. پس بگردان او را درجه كه اوست صاعد در شمال. آن چه بيرون آيد اوست دقايق. ثلث

 اوست آن چه رسيد. و اگر بوده باشد از سي تا شصت ضرب كن آن را در سه و ثلث
و اگر بوده باشد از شصت تا نود ضرب كن آن را در سه . دقايق عرض قمر هابط در شمال

و اگر بوده باشد آن حِصه . و ثلث و عمل كن به طريق مذكور كه اوست صاعد در شمال
اگر . زايد از نود پس نقصان كن او را از صد و هشتاد و نظر كن آن چه باقي مانده با تو

تا سي ضرب كن آن را در سه و ثلث و عمل كن به طريق مذكور كه بوده باشد از يك 
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و از شصت تا نود . و همچنين از سي تا شصت صاعد در شمال. اوست هابط در شمال
اگر بوده . اگر بوده باشد زايد از نود، پس نقصان كن موضع ذَنَب را از قمر. هابط در شمال

و از سي تا . ت هابط در جنوبباشد از يك تا سي عمل كن به طريق مذكور كه اوس
و اگر بوده باشد زايد از نود . و از شصت تا نود هابط در جنوب. شصت صاعد در جنوب

آن چه باقي ماند اگر از يك تا سي درجه است اوست . نقصان كن او را از صدو هشتاد
. صاعد در جنوب و از سي تا شصت هابط در جنوب و از شصت تا نود صاعد در جنوب

هرگاه اراده كني كسوف شمس را پس نظر كن ابداً به . كسوف شمسمعرفت 
پس بگير . اگر بوده باشد نهاري و در برجي كه در آن رأس يا ذَنَب باشد. سوي اجتماع

پس اگر بوده باشد ما بين ايشان از يك درجه . مابين شمس و جوزهر را در وقت اجتماع
پس . شوددرجه باشد كسوف نميو اگر زايد بر هشت . شودتا هشت درجه، كسوف مي

هرگاه عمل كردي به كسوف او و اراده كردي مقدار او را، پس بگير بعد مابين شمس و 
پس . آن چه رسيد نقصان كن او را از دوازده. جوزهر را ابداً و ضرب كن در يك و نصف

شود و هر گاه آن چه باقي ماند اوست اصابع كسوف و اين مقداريست كه منكسف مي
اگر بوده باشد قبل از نصف . ده بكني معرفت زمان او را نظر كن به ساعت اجتماعارا

آن چه باقي ماند اوست ساعات وسط . النهار نقصان كن از اين ساعت اجتماع ثمن او را
. كسوف و اگر بوده باشد اجتماع بعد از نصف النهار زياد كن بر ساعت اجتماع ثمن او را

پس نگاهدار آن را و وضع كن در دو موضع و . سوفآن چه شود اوست ساعات وسط ك
پس نقصان كرده . زياد كن بر يكي از اين دو موضع هفت و نقصان كن در آخر او هفت

. شده اي از اينها ساعات ابتداء است و زياد كرده شده اي از اينها ساعات انجالء است
. پس بتحقيق مي شناسي مابين ابتداء و وسط و انجالء را

هرگاه اراده كني خسوف قمر را نظر كن ابداً به سوي . سوف قمرمعرفت خ
اگر بوده باشد ليلي و در برجي كه در آن رأس يا ذَنَب باشد پس بگير بعد قمر . استقبال

اگر بوده باشد آن بعد از يك درجه تا دوازده درجه خسوف . و جوزهر را در وقت استقبال
پس هرگاه عمل كردي به . شودد خسوف نميو اگر زايد بر دوازده درجه باش. شودمي

خسوف او و اراده كردي مقدار خسوف را، بگير بعد مابين قمر و جوزهر را و نقصان كن 
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آن چه باقي ماند اوست اصابع خسوف و او مقداريست كه منخسف . او را از دوازده
 كه اوست و اگر اراده كني معرفت زمان او را نظر كن به ساعت استقبال ابداً. شودمي

پس وضع كن در دو موضع و زياد كن بر يكي از اين دو موضع . ساعات وسط خسوف
پس نقصان كرده شده اي از او ساعات ابتداست . هفت را و نقصان كن در آخر او هفت را

پس . و زياد كرده شده اي از او ساعات انجالست و جملة اين عملها به تقريب است
. زيج كبيركم را نظر كن در هرگاه اراده بكني عمل دقيق مح

. 1239 شهر محرم الحرام سنة 2تمت في 

نويسهاپي
 روز چنين 365 البروج در �آنچه در اين باب آمده، مقدار حركت خورشيد بر دايرطبق . 1

:است
oo 424535918140360 ,;,; =−

: با اين حساب، طول سال خورشيدي برابر است با

2418365روز)=  ثانيه83/11ه و  دقيق48 ساعت و 5 روز و 365(
4245359

360365 /
,;

=
×

o

o

46( ثانيه را به مقدار امروزي مرتبةاگر رقم . كه تا مرتبة دقيقه با مقدار امروزي مطابقت دارد
 ثانيه تبديل 4/19دهيم، در دستور محاسبة تقويم شمس بايد هجده ثانيه را به تغيير ) ثانيه
.كنيم

1240كه منسوب به زيج حبش حاسب است بايد به تقويم قمر در ل چون در روش او. 2
: آبان مي رسيم11 روز به عقب برگرديم، به 1240روز قبل مراجعه كنيم، اگر از اول نوروز 

4× 1460=365 220= 1240-1460 =7×30 + 10
ان كه در  اشتباه كاتب يا مترجم است و درست آن چن"بيست و يكم آبان ماه"بنابراين 

مطابق اطالعات نجومي . است)  آبان12در نسخة آستان قدس ( آبان 11نسخه هاي عربي آمده 
 روز مسافت 1240پس در .  روز طي مي كند3217/27امروزي ماه مدارش به دور زمين را در 

:پيموده شده برابر است با
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3852/45=3217/27÷1240
:گذاريمدوره هاي كامل را كنار مي

01411843850) دقيقه آورده است43 درجه و 18برج و 4هرمزي ( ′= /دور,/ برج o

.استo30هر برج معادل

:محاسبة با اطالعات نجومي امروزي براي روش برگرفته از زيج خوارزمي چنين است. 3
//دور 07709321727248 =÷

22442707700 ′= /دور,/ o

) آورده است دقيقه44 درجه و 27هرمزي (

 سال خورشيدي 458/29دورة گردش زحل به دور خورشيد بر اساس اطالعات امروزي. 4
: فاصلة اول نوروز تا بيستم اسفند دو سال قبل چنين است.  روز است3047/10759يا 

)(روز 3811930113652 =+×−×

:پس مسافت طي شده برابر است با

884412748012
304710759

381360 ′==
× /,/
/

oo
o

تنها در نسخة .  دقيقه آمده است45 درجه و 13هاي عربي در نسخة فارسي و اغلب نسخه
 درجه 12 اين مقدار 63/2911عربي موجود در كتابخانة مدرسة عالي شهيد مطهري به شمارة

هاي عربي شايد در ساير نسخه.  دقيقه ذكر شده كه به مقدار صحيح بسيار نزديك است40و 
.زده به خطا به سيزده تبديل شده استدوا

:همچنين فاصلة اول نوروز تا بيست و نهم اسفند دو سال قبل چنين است
)(روز 3722830113652 =+×−×

82612446912
304710759

372360 ′==
× /,/
/

oo
o

) دقيقه آمده است27 درجه و 12در زيج شستكه  (

.روش دوم بسيار دقيق است
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فاصلة . آوريماس داده هاي جديد به دست ميدر اينجا هم مقدار حركت مشتري را بر اس. 5
862/11دورة گردش مشتري به دور خورشيد .  روز است396 سال بعد 2 اسفند تا اول نوروز 5

: پس.  روز است5030/4332سال يا 

925421904832
50304332

396360 ′==
× /,,/
/

برج oo
o

) دقيقه آورده است20 درجه و 2هرمزي يك برج و (

پس به روش بابهاي قبل، .  روز است020/677ل يا  سا881/1دورة گردش انتقالي مريخ . 6
:طبق اطالعات امروزي

o
o

3293378
020687

722360 /
/

=
×

كنيمرا از آن كم مي) o360يعني (يك دور كامل 
671918329318) دقيقه آورده است20 درجه و 16هرمزي ( ′= /,/ oo

:پس.  روز است765ول اسفند سه سال قبل فاصلة اول نوروز تا ا

o
o

8614400
020687

765360 /
/

=
×

كنيم يك دور كامل كم مي

8651101861440 ′= /,,/ برج oo

 را مح الاگر . 7
60

31
48 ) محل مميز شصتگاني در نسخه مشخص نيست( روز بخوانيم +

.شودريب پذيرفتني حاصل مينتيجه با تق

732525422825422825
02687
60

31
48360

′===
×

/,//
/

ooo

o

). دقيقه آورده است59 درجه و 24هرمزي (

. يزدگردي آورده شده است368در متن عربي مثال براي سال 
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ظاهري پيشينزهره پس از اين تعداد روز به موضع.  روز است92/583دورة هاللي زهره . 8
بنابراين مقدار نهايي جابجايي آن با مقدار حركت . رددگخورشيد باز ميخود نسبت به زمين و

. البروج برابر است�خورشيد بر داير

68/218=2422/365 -92/583 روز     

4325754215
2422365

360
68218 ′==× /,,/

/
/ برج oo

o

) روز است2422/365طول سال شمسي (

.)پس از گذشت دورة هاللي زهره(كه بايد به تقويم زهره افزود است مقداري اين 
ه هرمزي بيان مي كند مقادير تقريبي جابجايي را مي دهند كه با مقدار يافته دو روشي ك

560هرمزي مقدار جابجايي را پس از . شدة فوق بر اساس اطالعات امروزي قابل مقايسه است
. دقيقه بيان مي كند44 درجه و 205 روز 578 دقيقه يا پس از 49 درجه و 206روز 

 درجه 216 روز تقريباً 584، مقدار جابجايي را پس از  محاسبه با اطالعات امروزينتيجة
.نشان مي دهد

: فروردين سال قبل چنين است18فاصلة اول نوروز تا . 9
348)=1 -18( -365  روز   

:مدت سه دورة هاللي متوالي برابر است با.  روز است88/115دورة هاللي عطارد 
3 × 64/347=88/115 روز    

: البروج طي اين مدت برابر است با�ر دايرمقدار حركت خورشيد ب

033912116504342
2422365

36064347 /,,/
/

/ برج oo
o

==
×

.)پس از گذشت يك دورة هاللي عطارد( كه بايد به تقويم عطارد افزود  استمقدارياين 
11 برج و 11افزودن (هرمزي دو روش محاسبة نزديك به هم ذكر مي كند كه روش اول 

.داردس اطالعات امروزي يافته شد مطابقت بيشتريبا آنچه در اينجا بر اسا)  دقيقه30درجه و 

40 ثانيه و 10 دقيقه و 3زيج بهادرخانيدر ) گره مدار ماه( مقدار حركت روزانة جوزهر .10
.ثالثه ذكر شده است

اين . در اينجا جدول از نسخة كهن آستان قدس نقل و به ارقام هندي تبديل شده است. 11
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اهاتي است كه تكميل و اصالح آن منوط به بررسي تحليلي و جدول داراي افتادگيها و اشتب
.اي جدول مذكور استمقايسه

براي اطالع بيشتر . ؤيت پذيري هالل ماه شبيه روش خوارزمي استاين روش تعيين ر. 12
: در اين باره نگاه كنيد به مقالة زير

Kennedy, E. S., and Janjanian, M., �The Crescent Visibility Table in Al-Khwārizmī’s Zīj,�

Centaurus, vol. 11, no.2 , 1965, pp. 73-78.
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كهبرگ نخست ترجمة فارسي زيج شست
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برگ پاياني نسخة ترجمة فارسي زيج شستكه
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�Tārīkh-e-‘Elm / 

that this cycle (with its method of intercalation) would put an end to 
discrepancies among the scholars.

A Survey and Preliminary Analysis of Zīj- i Shustaka

Mohammad Bagheri
History of Science Dept., Encyclopaedia Islamica Foundation (Tehran)

This article provides an edition of the Persian translation of Zīj-i 
Shustaka written originally in Arabic by an Iranian astronomer, 
Husayn b Mūsā Hurmuzī, around 10 centuries ago. Different from 
most known Zījes, this short treatise does not include many detailed 
tables. It only has two relatively small tables for calculating the 
conjunctions and oppositions of the sun and the moon, and the lunar 
crescent visibility. Using the astronomical calendars of four years 
prior to the given year, Hurmuzī calculates the ecliptical longitudes of 
the sun, the moon, and the planets. He actually makes use of the 
known periods of the motions of the celestial bodies. A preliminary 
analysis of his methods follows the Persian text. A photo of a very old 
Arabic manuscript is also provided at the end of the article.

The Development of Euclidean
Geometry From Euclid to Avicenna

Abdollah Anvar
Researcher of the history of science and philosophy 

Euclid’s Principles, which contains thirteen articles in geometry, 
was transferred to Islamic world via two translations entitled Hārūnī 
and Ma’mūnī. The geometry books of Islamic era contain two 
additional articles by Hypsicles. Avicenna compiled the chapter of 




